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 ــــةــالمقدمـ
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د بالكمال    الحمد هلل الذي           د بالصفات,تفر  تفضل علينا بالعقل والفهم ومن   علينا  و,وتوح 

وبعلي وأوالده عليهم أفضل السالم أئمة ,(ص)وبمحمد ,دستورا   وبالقرآن المجيد دينا   باإلسالم

  .....هداة

 ...بعد ماأ

يعد من   مثل نهج البالغة ابي موضوع داللي يطوف في أرجاء كتالبحث ف ن  فإ              

واألدباء مالزمة ,شغف قلوب العلماءنجده قد  إذ , مهمة ليست باليسيرة ة انجازات العربي أضخم

, يساجلال  البحر الذيهو كالمه عليه السالم  وسحرتهم أساليبه ف,واستهوتهم روائعه , مطالعةو 

لت بحق والتي شك   , كثرة الدراسات التي دارت حوله على ذلك وال أدل  , لوالجم الذي اليحاف  

. وهي تختلف عن بعضها باختالف رؤية كل كاتب و ثقافته و معرفته وتوجهه, مكتبة خاصة به

فكان ,(ص)الذي علمه من ّللا  ورسوله( عليه السالم)عجب في ذلك فهو كالم أمير المؤمنين وال 

تضئ بفصاحة المنطق  ا  وشمس,من نسائم النبوة ا  ونسيم, اإللهي كالمه نورا  من   نور الوحي

فة لدراسة فكر  الخوئي و منصر وما ذكر وغيره دفعني للغوص في غمار نهج البالغة.   النبوي

 .فقد كان أحد المفتتنين بعظمة النص  العلويشرحه 

وناقدا مستدركا  وشارحا  للكثير من  وأصوليا  ,بارعا  ولغويا  ونحويا مفكرا   فضال  عن كونه      

 أوال  فضال  عن إعجابي بطريقة الخوئي التي تقوم على نقل متن النهج    ,المسائل التي يناقشها 

شرحه من كذلك  نجد  و, ثم يختم بترجمته إلى الفارسية,ثم إعرابه فشرحه شرحا  مفصال  

الشروح التي تتسم بغزارة المادة الداللية سواء أكان على مستوى اللفظ المفرد أم على مستوى 

التركيب  مما هيأ للباحثة أن تتخصص بدراسة المباحث الداللية المنصرفة إلى ما أشار إليه 

من ظواهر داللية و عالقات تبدأ بأصغر الوحدات الداللية و هي األلفاظ منعزلة عن  الخوئي

المباحث الداللية في )) فاخترت  ,السياق ثم تنتهي بمعرفة داللتها داخل الجملة و السياق والنص 
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 ــــةــالمقدمـ

موضوعا  (( (هـ4231:ت( الخوئي الهاشمي  لحبيب ّللافي شرح نهج البالغة منهاج البراعة 

بدراسته بعض  عنيأن فكر الخوئي وشرحه لم يعدم العناية الدراسية به فقد  ال سيما يلدراست

منها ما تعلق بمنهجه ف, جهده العلمي من فكره و الباحثين و شملت هذه الدراسات جوانب متعددة

النحوية في الشرح  كوصف الظواهرحددة في شرحه ومنها ما ينصب على قضايا م العام

جهود حبيب ّللا الخوئي الن حوية "ث ظافر عبيس عناد في رسالته الموسومةوتحليلها ومنهم الباح

كحوراء عبد علي سعيد في بعضها تخصص بدراسة الظواهر البالغية و "في شرح نهج البالغة

لما كانت  و"البحث البياني في كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البالغة "رسالتها الموسومة

موضوع  بحثي رأيت أن أقتصر على ذكر الدراسات التي الدراسات بعيدة عن بعض هذه 

تشترك مع هذا البحث في بعض جوانبه بحيث يوهم موضوعها التداخل معه وهي في جملتها 

 :دراسات تنصب في بعض النواحي و أهمها 

. لحبيب ّللا الهاشمي الخوئي المباحث اللغوية في منهاج البراعة في شرح نهج البالغة ( 4

مخصصا  ووالصرفية ,الصوتية:إذ درس فيها المستويات الثالثة,ى كاظم شغيدل للباحث مصطف

مقتصرا  على  األلفاظالت غير متعرض لشرح دالمقتضبا   فصال  للمباحث الداللية وكان عاما  

 غير متطرق لدراسة المعنى مكتفيا  بدراسة اللغة و اإلعرابمن  المنهاج   أربعة عشر جزءا  

في  في شرح منهاج البراعة بجميع أجزائه و وانفردت عنه بالشرح والتحليل واستقصاء األلفاظ

 .ذي لم يتناوله بالدراسةالمعجم والسياق فضال  عن المعرب ال

حميد ناظم  في شروح نهج البالغة المطبوعة دراسة موازنة للباحثة جنان الداللية المباحث ( 3

إجمالية اشتملت على عرض وتحليل عام لكثير من شروح نهج  والتي كانت دراسة مجيد الدليمي

 .                                                                                                    البالغة

تتعرض لتكوين خط واضح  الهي كما يتضح من عناوينها و خططها تعالج موضوعات و,

خوئي المتميز في المباحث الداللية وهذا هو الفارق األساس بينها و بين ل لدراسة منهج المتكام

طبيقي الذي ات خذ من ألفاظ النهج وأسلوب الشارح  التي تميزت بجانبها الدراسةهذه  َّ َّ الَت

تها اوضع تصور متكامل ومترابط للمباحث الداللية وعالقإلى  تهدف دراستيف, ,أساسا  له
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 ــــةــالمقدمـ

تخدم  المتنوعة ومن ثم لم تعزف الدراسة عن اإلفادة من هذه الدراسات السابقة لكونهاالمتعددة 

 مقدِّمة وتمهيد و:خطة البحث تقسيم الدراسة على اقتضتوقد  ,هذا البحث في بعض خيوطها

في المحاور الداللية  المختلفة ودور  شخصيته  حاولت استيعاب جهود الخوئي .فصول  ثالثة

ا ,قاصدة تغطية هذه المباحث  .وتكوينه العلمي فالمقدمة تحدثت فيها عن البحث وتفاصيله وأم 

اح ,  فكان على فقرات تحدثت فيه على حياة المؤلف وتأليفاته وسبب تأليفه للشرح التمهيد وشر 

ا . وموقف الشارح من شروح نهج البالغة والنظرة الداللية عند الشارح  منهاج البراعة أم 

  :مبحثين  وتكون من الدالليبين علم الداللة والتطور  متهفقد وساألول  الفصل

مفهوم الداللة والعالقة بين اللفظ والمعنى عند القدماء وعند الشارح  .فيه منهما درست األول

 . الخو ئي

           .وفي المبحث الثاني أبنت عن النمو اللغوي والتطور الداللي وأنماطه في منهاج البراعة

الثاني لدراسة العالقات الداللية في شرح منهاج البراعة في ثالثة صَص الفصل وخ  

( نين وأصولييلغوي)القدماء والمحدثين  عندفظي الل مباحث تناولت في المبحث األول المشترك

والمشترك اللفظي في منهاج البراعة أما المبحث الثاني فخصص لدراسة التضاد عند القدماء 

المبحث  الثالث عن الترادف في منهاج البراعة في  وأفصح .والمحدثين وفي منهاج البراعة

 .شرح نهج البالغة

الذي وسم با لفروق اللغوية في منهاج البراعة في شرح نهج البالغة الثالث وجاء الفصل 

د الشارح في توجيه داللة هنحو يتيح للدارس أن يتعرف على ج  وفيه ا تسعت دائرة الداللة على 

وتوزع ( ع)تبطة بسياق نصي وردت في ضمن كالم أمير المؤمنين علي المفردة منفردة أو مر

 : ثالثة  مباحثمدخل و هذا الفصل على 

فقد  أما  ا لمبحث األول تناولت الفروق في اللغة والفروق عند علماء العربية ففي المدخل

 .األلفاظ  منهاج البراعة الناجمة عن اختالف فيالفروق اللغوية  لدراسة خصص

 . اللغوية في منهاج البراعة الناجمة عن اختالف الحروفالفروق الثاني  ليبين المبحث وجاء 
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 ــــةــالمقدمـ

الناجمة عن اختالف الحركات في منهاج  اللغويةو تناولت  في المبحث الثالث الفروق     

فقد عرضت فيها خالصة البحث مختصرة ذلك في ,ثم الخاتمة. .البراعة في شرح نهج البالغة

دراسة على عدد من كتب الدراسات الداللية والمعجمية واللغوية اعتمدت القد و.نقاط محدودة

 .وكتب فقه اللغة وغيرها

الذي حققه وضبط نصه على من كتاب نهج البالغة  وثقتهيخص متن النهج فقد  ما إما            

بضبط النص بالحركات فضال   قد اعتنى هألني وجدت أربع نسخ خطية الشيخ قيس بهجت العطار

فضال  عن توفر  يدمج مع الشرح أنمن دون  (ع)لمؤمنين انص أمير  بإخراجعن انه اعتنى 

معتمدة على .أصال  للمتن  اتخذتهوبهذا فقد نشرها  داروسهولة تداولها ورصانة   هذه النسخة

تحليلها على وفق  ومن ثم,المنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف المفردة في كتب اللغة 

البحث قد واجهته عقبات من  إن الذي وردت فيه ومن الجدير بالذكر( ع)مام عليسياق كالم اإل

عدم إيجاد  وكذلكإذ وقفت   على أكثر من عشرين مجلدا  ,  طول الشرح واتساع مادته ,أهمها 

مصادر مباشرة قد تناولت الموضوع في سياق نهج البالغة من حيث الشروح عليه والسيما في 

ّ  عن ضيق الوقت المحدد للبحث واستيفاء حقه (. منهاج البراعة في شرح نهج البالغة) َّ فضالَ

 .والحمد هلل على كثير ما تذ لل من تلك الصعوبات ,في التقصي والمناقشة

البد من ذكر من أسهم بشكل رئيس في أن يتم هذا البحث على ما هو  في هذا المقامو

فإن العرفان مهما بلغت جزالته ال يستطيع اإليفاء بفضل أستاذي الدكتور مرتضى عباس ,عليه 

ولم ي دخر نصحا  في رعاية هذا عناية ودقة وتوجيها والباحثة حماسة فالح الذي رعى البحث 

 .ستوى على سوقه حتى استقام وا, البحث وتقويمه

( ص) ولرسولهيجعل عملي خالصا  لوجهه الكريم أن  أسأل ّللا عز  وجلوأخيراَ 

باهلل  إالو ما  توفيقي ,( عليه السالم) طالب  أبي علي بن اإلمام لمؤمنين اوليعسوب الدين أمير 

 .أنيبواليه  توكلتعليه 

                                                                                                                                                                              

                              البــــــــــاحثة 
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 :ترجمة المؤلف-
 1186( =) هـ1261- 1621) هو حبيب أو حبيب هللا  بن محمد بن هاشم  العلوي الخوئي األذربيجاني

رجب سنة خمس وستين  أصولي من المعاصرين كان مولده كما ذكره  نفسه خامس شهر ( 1)( م 1092   -

 .(2) (م1112  -هـ 1292) قيل كان  حياً  سنة  .(6)وما ئتين وألف

لملقب بأمين كانت والدته في بلدة خوى من بالد آذربيجان وفيها نشأ وتربى في كنف والده الّسيد محمد ا

 .الرعايا ابن السّيدعبد الحسين رضوان هللا عليهم أجمعين

والذي يظهر مّما هو مشهور بين عشيرته وأحفاده من أنه رحمه هللا سافر إلى النجف األشرف مع 

مصاحبة ابن عمه العالمة  اآلية الحاج  السيد  محمد حسين الهاشمي الموسوي رضوان هللا عليه وأن  عمره 

 .(     1)1621فتكون  والدته  وهللا  أعلم  (  1612)ين سنة عام خمس وعشر

ونقل  جنازته إلى مشهد عبد العظيم الحسني سالم , في شهر صفر (8)هـ 1262توفي بطهران  حدود سنة 

 .(2)هللا عليه ودفن في الحجرة األخيرة الواقعة في طرف الغربي من الصحن الشريف 

 أساتيذه   - 

هللا بالتحصيل في النجف األشرف سنين دارساً  بها العلوم الدينية عند األساتيذ  الفخام  اشتغل السيد حبيب

الذي كتب  -( ) (هـ   1600ت  () حسين الترك )كالسيد   العالمة السيد حسين الكوهكمري المعروف ب

ل العالم الكامل والفاضل والممتازين األقران واألمثا)) وكتب أستاذه تقريظاً لكتابه قال فيه, تقريراته االصولية

لم  (( الماهر الخبير بمباني الفروع من العلوم األدبية والقواعد األصولية ال يشبه ذهنه ذهن أوساط الناس

 .(1)" محمد"ونظن أنه , ابن سمي حبيب هللا" يصرح باسم أبيه في كتابه وأّنما قال

ومن  (0)يل الطهراني وله إجازة عامة منهومن أشهر اساتيذه المحقق  الحاج مال علي ابن الحاج ميرزا خل

بل ( َخِويّ )الجدير بالذكرأن المصادر التي ترجمت للشارح الخوئي لم تذكر شيوخه الذين أخذ عنهم في مدينة 

 .(1)إّنها ذكرت أسماء شيوخه الذين تتلمذ عليهم في النجف األشرف

                                                           
(1)

دار  العلم  18خير الدين الزركلي ط, عربين والمستشرقينألشهر الرجال والنساء من العرب والمت, األعالم  : ينظر 

 122|6:  6996للماليين  لبنان بيروت 
  111:هـ   1111قم ,مكتبة المرعشي العامة  , 1ط,تح محمد الحائري,التبريزي ,مرآة الكتب: ينظر( 6)
 م1002-ه 1111بيروت ,  1ط,,عمر رضا كحالة , تراجم مصنفي الكتب العربية,معجم المؤلفين:ينظر( 2)
 2060:رقم االسم862|1
دار احياء التراث بيروت  1ط,علي عاشور,تح ,حبيب هللا الهاشمي الخوئي,منهاج البراعة في شرح نهج البالغة : ينظر( 1)

 1|1,م6991 -هـ 1160, لبنان
, م6999-هـ1169رف دار التعا  8ط, اإلمام السيد محسن األمين حققه وعلق عليه حسن األمين,أعيان الشيعة: ينظر( 8)
 |609 
 . 19| 1,منهاج البراعة:ينظر ( 2)
  111:مرآة الكتب : ينظر(  )
:   1111,مكتبة المرعشي قم,مجموعة تراجم أعالم أكثرهم مغمورون,السيد أحمد الحسني ,تراجم الرجال : ينظر( 1)
1|161 
 . 111مرآة الكتب : ينظر( 0)
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 تأليفاته-
 .(6) 1660سنة  تحقيق الحق في شرح المشتق ألفهنأبحاث الكوهكمري و  -1

صفحة ألفه في أوائل شبابه وكتبه بخطه على خالف غيره  116الذي قاربشرح  العوامل في النحو – 6

 .       (2) 1612من مصنفاته وفرغ من كتابته  في غرة شهر رمضان 

تقريرات درس استاذه  السيد حسين الحسيني قدس سره بخطه علّقه على فرائد األصول من أوله إلى  -2

   (.1)  1610ألفه في النجف األشرف ,رحجية الظنأخ

في أدعية نهار شهررمضان مع شرحها وشرح كتاب القضاء والشهادات من "الجنة الواقية "كتاب -1

 .(8)الدروس

بخطه في سبع مجلدات إلى الخطبة المائتين والثامنة " منهاج البراعة في شرح نهج البالغة"كتاب  -8 

 (.2) أول هذه الخطبة وهي آخر ما وفق رحمه هللا بشرحها وشرح جمالً قالئل من,عشر

صفحة ألفه في بلدة  خوى سنة  186تحفة الصائمين في شرح األدعية الثالثين  الذي قارب "كتاب  – 2 

 .( )في اوائل مراجعته من النجف األشرف  1601

 . (1) 1261رسالة في رد الصوفية ألفها في بلدة خوى  - 

منتخب الفن في حجية   القطع "في أربعة عشر ألف بيت وكتاب" القوانين"أبواب حاشية على بعض  -1

 . ( 0)والظن  

رسائل كثيرة  شتى في األصول والفقه بخطه ال اسم لها وال تأريخ إالّأن كلها مباحث دروس  -0   

 .    (19)أساتيذه  

 

 سبب تأليف الكتاب-

 :   أسباب عدة  أهمها" نهج البالغة  منهاج البراعة في شرح "كانت  وراء  تأليف كتاب 

إنه كتاب شرع المناسك للناسك وشرح ))فهو يقول, أعجاب الشارح بنهج البالغةوشهرة الكتاب بين العلماء-1

ألن ماأودع كالم عليه ,وغنية للطالب,مدينةالمآرب ....وهو خالص المتوّرطين في الهلكات,المسالك للسالك

وهذا الكتاب المستطاب قد اشتهر بين (..ص)بقة من الكالم النبويوفيه ع,مسحة من الكالم األلهي
                                                                                                                                                                                                         

مكتبة ,ظافر عبيس عناد الجياشي, في شرح نهج البالغةجهود حبيب هللا الخوئي النحوية :ينظر( 1)
 11:م6911-هـ 1121,النجف,الروضةالحيدرية

 .161| 1تراجم الرجال :ينظر( 6)
 .  1| 1منهاج البراعة : ينظر( 2)
 0|1المصدر نفسه : ينظر( 1)

     112:    مرآة الكتب:ينظر(8)
 . 0|1منهاج البراعة :ينظر( 2)
 .  المكان نفسه المصدر نفسه: ينظر(  )
 . االمصدر نفسه المكان نفسه: ينظر( 1)
 .112: مرآة الكتب:ينظر ( 0)
 0|1منهاج البراعة : ينظر( 19)
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 .(1) ((اشتهار الشمس في رابعة النهار,علماءاألمصار وفضالء األعصار

حدثني سيدنا اإلمام السيد أ بو :))من األسباب األخرى كما ينقلها صاحب مصادر نهج البالغة قال-2
وأجازني نقل ذلك عنه قال ,8931ربيع المولود سنة 81في ,القاسم الخوئي دامت بركاته بحي كندة بالكوفة

كان السبب في :في أواخر أيامه قال"منهاج البراعة"حدثني والدي رحمه اهلل وكان قد أدرك صاحب ))حفظه اهلل
 تأليف هذا الشرح إن السيدمحمد المعروف 

بينه وبين  رجل   على وكان يملك أرض واسعة فوقع نزاع ,كان من ذوي الجاه والثراءا بأمين الرعاي

أرٍض  وطلب ذلك الرجل من أمين الرعايا  أن يكون الحكم بينهما  ولده السيد حبيب صاحب الشرح 

وكان السيد حبيب يومئٍذ من أكابر العلماء وأفاضلهم وله منزلته ومكانته بين الناس فترافعا إليه , المذكور

فغضب لذلك ,ضية فأّصراعليه    فحكم للرجل على أبيه فتنصل من الحكم بينهما باعتبار أن والده  طرف بالق

وقلة التدين حتى أسقط  من أعين , وجعل يقوم في مجالس الناس وحشودهم فيصف ولده بالعقوق       ,

اً ,وقل ّ احترامهم له وأعرضوا عنه,الناس  فاعتزل ,فقرر السيدأن يذهب إلى ضيعة له وأن يعتزل الناس كليَّ

 .(6) ((وإلى  هللا ترجع األمور,الشرح المذكور حتى وافاه األجل قبل إتمامه  واشتغل بتأليف,هناك 

وشرحه  من قبل جماعة من أولي األلباب )) شراح النهج  كانوا سبباً في تأليف الكتاب على حدِّ قوله  -2 

عن ذلك عدم  فضالً .(2) ((أوجالب رجل وخيل,فهم فيه كحاطب ليلٍ ,من  دون أن يميّزوا بين القشر واللّباب ,

وجود شرح يليق به فعزم الشارح بعد التوكل على هللا تهذيب شرح فيه فوائد جّمة خلت عنها أو عن 

 .جلُهاسائر الشروح

 : شّراح منهاج البراعة. 

منهاج البراعة في شرح نهج البالغة للعالمة حبيب هللا الموسوي الخوئي وهو كتاب من شروح النهج 

غير أن قلم الشارح رحمه ,الراوندي للشيخ سعيد الدين هبة هللا القطب الراوندي  الواسعة وشبيه لعنوان شرح

.  (1) ((فإنَّ َتقوى هللا ِمْفتاُح َسدادٍ )) التي يقول عليه السالم في أولها( 661)هللا جفَّ  في منتصف الخطبة

إلى (661)فأتم الخطبة(ْرفعُ والَعَمُل يُ )فتوقف عند قول أمير المؤمنين.(8) فبادر إلى رضوان ربه قبل إتمامه

لما وقفت على هذا الشرح النفيس الجامع لشتات :))آخرها السيد أبو الحسن المدعّو بالعشراني الذي قال

 ورأيت أن صاحبه لم يتمكن..اللطائف

فرأيت أن أعلق عليه شيئاً يتم به شرح الخطبة األخيرة وأّضم عملي إلى عمله المقبول ...من إتمامه

                                                           

 . 12| 1ينظر منهاج البراعة ( 1)
م 1018-هدـ1198,لبندان–بيدروت ,دار األضدواء ,السّيد عبدد الزهدراء الحسديني الخطيدب , مصادر نهج البالغة وأسانيده ( 6)
,1|610-689. 
 12|1منهاج البراعة (2)
 221|11منهاج البراعة ( 1)
 610| 1مصادر نهج البالغة وأسانيده : ينظر( 8)
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. (1) ...((صيل الثواب الحاصل له  وسلكت فيه مسلكه من األقتصار على  ما يسهل تناوله وأنطلق في تح

 .وألحقها بالشرح في ختم الجزء الرابع عشر

ثم قصرت همته عن إتمام الشر ح فتصدى الحسن عبدهللا الطبري اآلملي  لشرح النهج فزاد ستة أجزاء 

فبقي هذا اآلثر القويم أبتر )) مة الجزء الخامس عشر أخرى على الشرح ليبلغ العشرين  الذي قال في مقدِّ 

فكتابنا ,فعزمت متوكالً على هللا المتعال ومستعيناً به إلتمامه على النهج المذكور لكي يكون تكملة له وتماماً 

 .(6) ((وأسأل هللا التوفيق"تكملة منهاج البراعة في شرح نهج البالغة"هذا

برغبة صدادقة  وجدّد ال يعقبده كسدل  فدزاد جدزءين ليدتم " ر الكمره اي محمد باق" ثم تصدى إلتمام الشرح 

 .(2)الشرح باثنين وعشرين مجلداً خصصهما لشرح الحكم فتم الكتاب 

 

 وصف الخوئي لشروح النهج-
القطب الراوندي الذي يقول  شرح: يصف الشارح الخوئي في مقدمته بعض الشروح قبله ومنها  

وإنَّما يحكي عنه ,وما ظفرت بعد على شرحه,هللا القطب الراوندي قّدس سرهالشيخ سعيد الدين هبة ))فيه

 ((من غير تحقيق وتفصيل,ولعله لم يتعاط منه إال القليل,الشارح المعتزلي في تضاعيف شرحه أحياناً 

وهو أبسط ))وذكرشرح المعتزلي عّز الّدين عبد الحميد المعتزلي البغدادي وإليك تفصيل ذلك فقد قال(.1)

وترك ما ,ألّنه قد أتى فيه بما  قويت  فيه ُمّنته,جسد بال روح,والمتتبع الخبير,شروح إالأّنه عند الناقد البصيرال

حيث اكتفى بتفسير غرائب األلفاظ وما زعمه مشكالً من النحو ,ال معرفة له به مّما قصرت عنه ّهمته 

نب بذكر القصص والحكايات والتصريف واالشتقاق ونحوها مم يدور على القشر دون اللباب وأط

ومع ذلك فليته يقنع بذلك ولم ....مّم ليس له كثير فائدة في شرح الكتاب ,وإيراداألمثال واألنساب والمناسبات

فإنه لفساداالعتقاد ,ولم يؤّول بمقتضى رأيه الفاسد ونظره الكاسد وظواهر كالم ولّي هللا ,يجتز بعد على هللا

وأكثر من اللجاج في شرح الخطب المتضمنة ,ك مسلك العصبّيةوالعنادوالنحرافه عن منهج الرشاد سل,

بتأويالت بعيدة تشمئز عنها ,عن الغاصبين للخالفة,وأّول الكلمات المسوقةإلظهار التظلم والشكاية,لالحتجاج

 (.8)(( فأضّل كثيراً عن سواء السبيل,ويصرفها عن ظواهرها بغير دليل,الطباع وتنفّر عنهااألسماع

شروح األخرى التي ذكرها الشارح شرح ابن ميثم البحراني وقد وصفه بأنه أحسن الشروح خاٍل ومن ال

لما كان عمدة فّنه المطالب ( ره)ومنتظم بغرر الفرائدإال أنه ,منظم بدرر الفوائد , عن الحشو والّزوائد

ول وحيث اقتضى الحال وفاته فوائد المنق,في الشرح مسلك أهل المعقولسلك  ,والمسائل الكالمّية,الحكمّية

والمقام ذكر رواية اعتضاداً أو استناداً اعتمد فيه  على رواية عامية وليس لها اعتبار وقصرت يده عن 

                                                           

 . 220| 11منهاج البراعة ( 1)
 .0|18المصدر نفسه : ينظر( 6)
 .1- |   66المصدر نفسه : ُينظر( 2)
 12|  1منهاج البراعة (1)
 11| 1منهاج البراعة (8)
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 .(1)من دون تحقيق للهيئات,واقتصر في اللغات ببيان مّواد الكلمات ,التمسك بذيل أخباراألئمة األطهار

مة ذكر سبب أطنابه في الكالم وتطويل  ديباجته في بعض المسائل المعروفةببحث تقسيم األلفاظ وفي المقدِّ

عنون هذه ( ره)تنبيهاً على خطأ الشارح البحراني حيث إنه.......وإنّما أطنبت الكالم)) بالنسبة للمعنى بقوله

وبعد اختياره  جواز االستعمال هنا  جرى في الّشرح في غير مقام واحد على ,المسألة في مقّدمات شرحه  

على ما بنى عليه ( رض)األصل الفاسد  الذي أسسه وشرح كثيراً من كالم اإلمام  مقتضى ذلك

وهو ,كّل شئ  خاضع له ( :ع)وارشدك من خطاياه على موضع  واحد وهو ما ذكره في شرح قوله ,هناك

صف من خالل ما تقدم وجدنا اعتداد الخوئي بنفسه واضحاً بارزاً وهو ي.(6)((مفتتح الخطبة المائة والثامنة 

 .بعض شروح النهج قبله

                                                                                                                                                                                  :منهج الخوئي في عرض مادة الكتاب-
بارزة  في عرض مادة الكتاب  تنفع القارىء في التركيز واإلحاطة   فهدو يبددأ للخوئي طريقة واضحة و  

 .ما في المتن من الخطب المختارة والكالم المختار وغيرهما الشرح بذكر أعداد

ثم يأتي إلى ,ومتنها ,ويضبط سندها,يفصل في ذلك فيعرض الخطبة( ع)وحين يتناول خطب اإلمام علي  

, أو الغريبة بعدها ينتقل إلى إعراب ما قد أشكل إعرابه من فقرات هذه الخطبة,بة اللغة ليفسر الكلمات الصع

فيحط رحاله عند الخطبة ليترجمها باللغة الفارسية وهو ,ويفّصل فيه ,أو اختلف فيه  ويعقب بعد ذلك بالمعنى 

لمادة اللغوية من وتختلف ا,واإلعراب والمعنى عنواناً مستقالً ,حين يشرح الخطبة يجعل لكل فقرة من اللغة

وإذا كانت الخطبة . وما يرى من أهمية تناسب ذلك,واإلسهاب حسب ما يعرضه الشارح ,حيث اإليجاز 

وأردفها بتنبيهات بحسب اقتضاء الحال ,وربما ذيلها بتوضيح,ويقسمها على فصول , طويلة يفصل فيها

إلحاطة بأقطار ما نذكرها في سهولة ا,والغرض من تقطيع األصول في ضمن تلك الفصول)),(2)والمجال 

وفيه أيضاً ,كيال يبعد العهد بها بطول الشرح فتنسى ,وغيرة على  عقائل كالمه سالم هللا عليه وآله,الشرح 

عن ذلك نجده يشير إلى اإلختالف  في الرأي بينه وبين فضالً .(1) ((من تسهيل الحوالة والتعاطي ما ال يخفى

أن كّل كالم فصل طغى فيه قلم الشارح المعتزلي أو زلت به ))شراح نهج البالغة في الشرح وفي ذلك يقول

وأردفته ,أوردت كالم الشارح بتمامه ,والسراط المستقيم,قدمه ودعاه سوء العقيدةإلى العدول عن النهج القويم

وإنَّ الساعُة ,فإِنَّ الغاَيَة أَماَمُكم("ع)ومن شاهده في المنهاج قوله في قوله.(8) ((ى هفواته وآثامهبالتنبيه  عل

فكيف كان فقد اختلفت أنظار الّشراح في تفسير هذا الكالم له وبيان المراد منه على أقوال . ))(2)"تحُدوُكمْ 

وألجل كونه ,أي نهايتهم التي ينتهون إليها......وتأراد بالغاية الم(فأن الغاية أمامكم)واألظهر عندي أن قوله 

ألّنهم يسيرون إليه بحركة جبلّية وتوّجه غريزي فيكون أمامهم ال ,منتهى سير المخلوقين صّح جعله أمامهم
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فالمراد بالّساعة ساعات الليل والنهار سّميت بها ألنها تسعى الّناس بها (وإّن وراءكم الّساعة:)محالة وأّما قوله

وإنّما جعلها وراءنا مع كونها منبسطة على مدى العمر .....ّسميت القيامة ساعة ألنها تسعى الّناس إليهاكما 

وانقسامها إلى الماضي واالستقبال باعتبار أّنها  تحّث اإلنسان تحثيثاً وتسوقه سوقاً إلى الغاية التي أمامه 

يها فألّنه بانقضائها شيئاً فشيئاً يكون اإلنسان بعيداً أما أنها تسوقنا إل( تحدوكم)أعني الموت كما يدّل عليه قول 

ومن الواضح أّن الحادي والّسائق من شأنه أن يكون ,فتكون بمنزلة السائق إليه ,من المبدأ قريباً إلى المنتهى 

وراء ما يحديه ويسوقه فبذلك االعتبار صّح جعلها وراءنا  ويمكن استنباط ما ذكرته من تقديم الخبر على 

بيان ذلك أّن كون الموت أمام اإلنسان لما  كان واضحاً عند الكل أجرىالكالم فيه على الحقيقة بتقديم ,سم اال

أن وراءكم الّساعةلمزيد : فلذلك قّدم الخبر على االسم وقال .. . . ماحقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير 

" المقام " ا ذكرناه فلنذكر ما ذكره الّشراح فيوإذا عرفت م. االهتمام به وزيادة إشعاره بهذا المعنى فافهم 

 .(1) ((فأقول

لمدا كاندت الغايدة مدن وجودالخلدق  أن يكوندوا : أن الغايدة أمدامكم:قال الشارح البحراني فدي شدرح قولده((  

من العبدادة مدن  وكان المقصود} 82:الذاريات{" َوَما َخلَْقُت  الِجنَّ َواإلِنَس إالَ لَِيْعُبُدونِ "كما قال تعالى,عباد هللا

وكدان ,دس بأجنحة الكمدال مدع المدال ئكدة المقدربينإّنما هي الوصول إلى جناب عزته والطيران في حظائر الق

ّتوّجدده  إليهددا بوجهدده  ذلددك هددو غايددة اإلنسددان المطلوبددة مندده والمقصددودة  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ لدده  والمددأمور  باّل

وإن قصدر فدي طلبهدا وانحدرف صدراط الّسدواء  فأن سعى لها سعيها أدركها وفاز بحلول جّنات النعيم,الحقيقي

فدأذن ظهدر أن غايدة كدّل إنسدان , كان في جهّنم  من الهاوين  وكانت  غايته فدخلها مع الداخلين,الموصل إليها

أن المدراد بالسداعة القيامدة الصدغرى :وإن وراءكم الّساعة تحددوكم :وفي شرح .أمامه إليها يسير وبها يصير 

 .(6)......        ((......وهي ضرورة الموت 

ففيه أن الظاهر من صدر كالمده حسدبما يسدتفاد مدن التمسدك ,أّما ما ذكره في شرح الفقرة األولى)) وأقول 

بمعنى العلة الغائبة وعليه فال يستقيم جعل الجحيم غاية بدل وال ( ع)باألية أيضاً هو أنه جعل الغاية في كالمه 

نددى النهايددة  فكونهمددا بهددذا المعنددى صددحيح إال أندده ال حاجددة معدده إلددى وأن جعددل الغايددة بمع......الجنددة أيضدداً  

وكان ذلك غايدة االنسدان المطلدوب : وإلى ما مهّده من المقّدمة مضافاً إلى منافاته بنّص قوله, االستدالل باآلية

ا حقيقدة فيده ففيه أن    جعل الساعة بمعندى المدوت إمدا باعتبدار أنهد:منه   وأّماما ذكره في شرح الفقرة الثانية 

فيتوّجدده أوالً منددع الحقيقددة العرفيددة أو , عرفدداً أو شددرعاً مددن دون مالحظددة  المناسددبة بيندده وبددين معندداه اللغددوي

وثانياًمنع عدم مالحظة المناسدبة علدى تقددير تسدليم الحقيقدة بأحدد الدوجهين وإّمدا باعتبدار أن إطالقهدا ,الشرعية

سابقاً فيتوجه عليده أن إطالقهدا عليده بإعتبدار إن يسدعى إليده   عليه بمالحظة أّن الناس تسعى  إليه مع حسبما 

ال يخفددى مددا فيدده مددن الّسددماجة فددافهم , وصددفه بكوندده فددي الددوراء باعتبددار أّن الندداس تهددرب مندده حسددبما قددرره

, غايددة المكلفددين هددي  الّثددواب والعقدداب فيحتمددل أن يكددون أراد ذلددك:وقددال الشددارح المعتزلددي.  )) (2)((جيددداً 

وإنما جعل ذلدك أمامندا ألن اإلنسدان كالسدائر إلدى المدوت أو كالسدائرإلى ,يكون أرادبالغاية الموت  ويحتمل أن
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وإنمدا جعلهدا وراءناألنهدا إذا ,وإن ورءاكم الساعة تحدوكم أي تسوقكم:ثم قال ,فهما أمامه أي بين يديه ,الجزاء

سددائقة لنددا كانددت كالشدديء  فلمددا كانددت,وجدددت سدداقت الندداّس إلددى موقددف الجددزاء كمددا يسددوق الراعددي اإلبددل

وفيه أّن الجملة الخبرية عى ما حقّقهدا .انتهى,يخفراإلنسان من خلفه  ويحركه من وراءه إلى جهة ما بين يديه 

واسددتعمالها فيمددا يلتددبس بدده بعددد مجددازاً إتفاقدداً , األصددولّيون حقيقددة  فيمددا تلددبس  المبتدددأ بددالخبر فددي الحددال 

جعددل كدون السداعة وراءنداإذا وجدددت مجدازاً ال ينبغدي إرادتده إال بقرينددة وعلدى ذلدك ف,اليصدارإليه إال بقريندة 

: معنى قوله:وقال القطب الراوندي على ما حكى عنه الشارح المعتزلي. ))(1)((وهي في المقام مفقودة,ظاهرة

أردء مدا  وهدو.انتهدى ,وراءكم الساعة أي قدامكم:ومعنى قوله ,يعني أّن الجّنةوالّنار خلفكم ,فإن الغاية أمامكم 

 .(6)"((في شرح المقام" ذكروه

 

وإن وردإالّ أن األمدام بمعندى الخلدف لدم ,فألن الوراء بمعندى القددام:أّما أّوالً ))  ويعلل الشارح ذلك بقوله  

علددى تقدددير تسددليم وروده بددذلك المعنددى أن التعبيددر عددن :ذكددره الشددارح المعتزلددي  وثانيدداً ,يسددمع  مددن أحدددكما

قدام بالوراء مع ظهورهما في العكس مّم يأبى عنه الذوق السليم والطبع المستقيم فيجدب الخلف باألمام وعن ال

وثالثاً أّنه إذا جعل المراد بالغاية الجّنة والّنار فدال داعدي إلدى . الذي هو إمام الكالم عنه( ع)تنزيه كالم اإلمام 

هو نقيض الخلف أولى حسدبما ذهدب بل إرادة المعنى الظاهر الذي ,حمل األمام بمعنى الخلف  كما هو ظاهر 

 .(2) ((هذا,إليه  الشارح المعتزلي والبحراني على ما قّدمنا ذكره 

فقد تلّخص ّمما ذكرندا أنده ال خدالف ))ونجد مثل ذلك عند الشارح في معرض حديثه عن الحقيقةو المجاز 

كن هذا األصل على ذلك مندك ولي,وال إشكال في حمل اللفظ على معناه الحقيقي عند الّشك في كونه هو المراد

تنتفدددع بددده فدددي تضددداعيف الشدددرح وتعدددرف توهّمدددات الشدددارحين المعتزلدددي والبحراندددي فدددي غيدددر واحدددد مدددن 

وأّواله عدن ,حيث صرف كدالم اإلمدام رضدي هللا عنده عدن ظداهره فدي مدوارد كثيدرة مدن غيدر دليدل,المقامات

 .(1)((رأيهما وانحرفا عن وضح الّسبيل

شارح كثير الّرد على شّراح النهج في ضدوءعقده لدبعض المقارندات بدين شدرحه من خالل ما تقدم وجدنا ال

 .لنصوص نهج البالغة وبقية الشروح والسيما شرح المعتزلي والبحراني وقطب الدين الراوندي

 النظرة الداللية عند الشارح الخوئي-
ة عندد الشدارح الخدوئي كان للموروث المعرفدي  والمنطقدي واألصدولي أثدراً  واضدحاً فدي المباحدث الدالليد

وهددذا مددا لمسددناه فددي مقدمتدده التددي عقدددهافي مباحددث األلفدداظ فهددو كثيددر النقددل واالستشددهاد بددرأي علماءاللغددة 

بل ال خالف يظهروقد ادّعي عليه االجماع في عبدائر جماعدة مدن )) واألصول والفقه ونجد ذلك في مثل قوله

رواحهددم فيدده مددع كددون بنائدده فددي فقهدده عليدده لدديس فددي وتددرّدد بعددض مشددايخنا قددّدس هللا أ,أصددحابنا األصددوليين
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 .(1)((محله

 .(6)كما يرى أن اللّغات توقيفية توظيفّية

ووجدددنا نزعتدده التحليليددة والغددوص فددي تحديددد المددراد مددن األلفدداظ وتحديددد المفدداهيم واسددتكناه كددل الوجددوه 

ة القصدد أو النّيدة أو الغدرض فكدرة الدالليةالتي يحملها اللفظ منعزالً أو داخدالً فدي سدياق معدين فقدد كاندت فكدر

جوهريددة فددي تناولدده لمسددألة المعنددى وكددذلك إدراكدده لعالقددة اللغددة باألطارالثقددافي االجتمدداعي فددي ضددوء قولدده 

وإن كان الّنقل لوجود العالقة والمناسبة بين المعنيدين يسدّمى اللفدظ بالّنسدبة إلدى ))بالداللة العرفية في مثل قوله

ًّ عامدداً إن كددان الّناقددل أهددل العددرف الثدداني منقددوالً لغويددا وع وعرفيدداً خاصدداً إن كددان النقددل مددن طائفددة ,رفيدداً

 .(2)((مخصوصة

فضالًعن إحاطته بالتراث اللغوي والداللي ويتضح ذلك في  مقدمته التي صدرها بمباحث هي من صميم علم 

ألن )) قده هدو اإلفهداماللغة ونجده يقدول بقيدد الحيثيدة  أي اصدطالح بده التخاطدب فالقصدد مدن اللفدظ عندد اطال

وهدو يدرى أن اللفدظ ال .(1)(( الفائدة العظمى حصول الّنظام بتبليدغ األَحكدام الموقوفدة علدى المخاطبدة واألفهدام

ألن المتبادر من اللفظ عند سماعه ليس إال ذات المعنى ال هدي ))يستدعي أتحاد أفراده في المعنى بل في اللفظ

مضافاً إلى اّندا ندرى العدارفين باللسدان المتصدّدين لترجمدة األلفداظ ال ,"المعالم"مع الوحدة كما توّهمه صاحب 

يذكرون عند ترجمة اللفظ العربي باللغة العجمّية ونحوها إال ما يفيد ذات المعنى في تلدك اللغدة مدن دون ذكدر 

 .(8) ......((ما يفيد الوحدة  
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 ولاأل  الفصل

 

 المبحث األول
 ً   الداللة لغة واصطالحا

ً   أوال  : الداللة لغة  - ً 

الطريق الموصل إلى الغاية والمرشد إلى المطلوب والهادي  : الداللة في عرف اللغويين هي

, ذا هدىأ, (يدل   -دل  : )والفتح أفصح من, وضمها, وكسـرها, بفتح الدال. إلى أمر معين فالداللة

لعالم بالداللةا: ودليلي, ومنه  دليل
( )

في معرض حديثه عن مادة (  هـ593ت) ابن فارس  وقال.

أحدهما إبانة  الشـيء بأمارة تتعلمها، واآلخر اضطراب في ,أصالنالدال والالم ))إن  (: دل ل)

وهو بين الد اللِة , األمارة في الشـيء: والدليل, دللُت فالناً على الطريق: فاألول قولهم. الشـيء

((تدلدل الشـيء إذا اضطرب: واألصل اآلخر قولهم, ةوالدِّالل
 ( )

. 

والدليل .. سد ده إليه : َدلّه على الشـيء يَدل ه دالً وَداللة فاندل  (: ))   1ت )ابن منظور وقال 

((علىأوالفتح , وُدلولة, وداللة, وقد َدل ه على الطريق يَُدل ه َداللة. ل  الدا: والدليل, ما يُستَدل به
(5)

. 

وقد فرق بعضهم بين الداللة بكسـر , هي االكثر في معجماتنا اللغوية( بفتح الدال)والداللة 

فما كان لإلنسان اختيار في معنى الداللة فهي بفتح الدال ومالم يكن له اختيار في . الدال وفتحها

 ذلك فبكسـرها
( )

. 

 

ن الداللة المادية فتعريفات الداللة المنصوص عليها في المعجمات اللغوية ال تخرج ع

المتصلة لمفهوم الدليل الذي كان يجوب الصحراء المترامية االطراف حتى يرشد الناس إلى 

                                                           
( )

م محمد هارون راععه حققه وقدم له عبد السال, (هـ513ت )أبو منصور , تهذيب اللغة لألزهري: ينظر 

 .4  -1  \ ( دل: )دار الصادق للطباعة والنشـر, محمد علي النجار
( )

 ( دلل)مادة  63 -39 \ .م 91 ,  ط,  مقاييس اللغة البن فارس تحقيق عبد السالم محمد هارون 
(5)

(. ط. د), عبد هللا علي الكبير وآخرون طبعة دار المعارف, تحقيق,لسان العرب البن منظور 

                                                                                                          5   | (ت.د)
( )

 .63  -39 : هـ 4  , مصر,  مطبعة بوالق,  ط( م  39 ت ) الكفويالبقاء  ألبيالكليات : ينظر 
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 ولاأل  الفصل

وحين يتحقق اإلرشاد تحصل .أي توفر مرِشد ومرَشد وو سيلة إرشاد وأمر مرَشد إليه المسالك

الداللة   
( )

. 

اثية فأثبتت معنى تداركت ما فات المعجمات التر))فأما المعجمات اللغوية الحديثة 

((ن كانت قد عمدت إلى تكرار ما قاله المتقدمونإو, كما نفهمه اليوم(( الداللة))
( )

عاء في . 

((إطالقهرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إلوالداللة ا: ))المعجم الوسيط
(5)

. 
 

 اصطالحا  الداللة 

, ميدان الدراسات اللغويةن دراسة الداللة في الثقافة العربية لم تكن حكراً على المشتغلين في إ

منها الفلسفة , فقد شاركهم البحث فيها ودراساتها علماء ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة

مجاالً  -وما زالت... فاأللفاظ التصالها الوثيق بالتفكير كانت ))والمنطق وعلم األصول والفقه 

قبل هذا  -ولكنها, ب علم النفسولصلتها بالعقل والعاطفة يتناولها أصحا, مهماً للدراسة الفلسفية

ويتناولونها من , ولذا يعرض لها اللغويون أيضاً في بحوثهم, عنصر من عناصر اللغة -وذلك

وتتقارب في , ن كانت دراسات كل هؤالء من أهل العلم تتشابك حدودهاإو, زاويتهم الخاصة

((بعض نواحيها حين تعرض لأللفاظ وداللة األلفاظ
( )

. 

لمفهوم الداللة في الثقافة العربية قد ورد في مؤلفات ُعنيت بالثقافة وكان اول تعريف 

الداللة هي كون الشـيء : ))الذي عرفها بقوله( هـ6 4)األصولية عند أبي الحسن الجرعاني 

بحال يلزم من العلم به العلم بشـيء آخر والشـيء األول هو الدال  والثاني هو المدلول، وكيفية 

واقتضاء , وإشارة النص  , علماء األصول في عبارة النص   باصطالحمعنى داللة اللفظ على ال

واألول أن , ووعه ضبطه أن  الحكم المستفاد من النظم أما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أوالً , النص  

                                                           

دار ,  ط, الشـيخ شبر الفقيه. د( أنموذعاالميزان )بائي الداللة القرآنية في فكر محمد حسين الطباط: ينظر(  )

 . 5: م 334 , الهادي بيروت

الدار ,  ط,خالد خليل هويدي . د واالتجاهاتالتفكير الداللي في الدرس اللساني العربي الحديث األصول (  )

 .9 : م   3 , , العربية للعلوم ناشـرون

,   91 , مطابع دار المعارف, ط,  مجمع اللغة العربية  ,ن وآخرو أنيس, إبراهيم.د, المعجم الوسيط( 5)

 : 915/ 9 . 

 .6 : 33  .مكتبة االنجلو المصرية, أنيس إبراهيم, داللة  األلفاظ(  )
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ن كان الحكم مفهوماً من اللفظ لغة فهو أوالثاني , فاإلشارة وإال, كان النظم مسوقاً له فهو العبارة

((داللة أو شـرعاً فهو االقتضاءال
( )

 . 

كون الشـيء بحاله إذا ))البحث الداللي فالداللة عندهم  إثراءلمناطقة األثر البارز في وكان ل

((علمت بوعوده انتقل ذهنك إلى وعود شـيء آخر
( )

. 

وطبيعية ووضعية وذلك بحسب طبيعة العالقة بين , قد قسموا أنواع الدالالت على عقليةو

ن الداللة تقوم على عالقة مزدوعة بين الدال والمدلول أوهم يرون . والمدلول ومنشأ الفهمالدال 

أن يكون المتلقي  من إذ لحصول هذه الداللة البد, من عهة وبينهما وبين المتلقي من عهة اخرى

قد أدرك العالقة التي تربط الدال بالمدلول
(5)

. 

لذا اقترح دارسون داللي ون , نسانيةوم اإلفنجد علم الداللة رابطة رحم بين عدد من العل

محدثون ضرورة تحديد المصطلح وتأطيره بالداللة اللغوية
( )

 . 

من غير قيد أو وصف (( علم الداللة))حين يرى عون الينز أنه عندما يطلق مصطلح في 

فأنه ينصرف إلى علم الداللة اللغوي
(3)

. 

فإن , في اللغة وإمكانية حدوثها  التعبيرية الُبنى والنحويات تدرسان كانت الصوتيات فإذا))

هذه البنى الصوتية   عنها  من خالل أن يعبر التي يمكن تدرس المعاني الدالليات

                                                           

 . 46:م 3 3 , التراث العربي إحياءدار ,  ط ,التعريفات للشـريف الجرعاني(  )

عليقات آية هللا المحقق السيد محمد رضا الحسيني مع ت,(قدس سـره) المظفرللشـيخ محمد رضا : المنطق(  )

 .1 : م   3 , دار العلوم, ط, (قدس سـره)الشـيرازي 

 59: م 943 عادل فاخوري دار الطليعة بيروت . د, منطق العرب من وعهة نظر المنطق الحديث: ينظر( 5)

 .61 : 33 ر الشؤون الثقافيةدا,  ط, حامد كاظم عباس. الداللة القرآنية عند الشـريف المرتضى د: وينظر

  دار الفكر,  ط فايز الداية. د, ةنقدي, تأصيلية, دراسة تأريخيه, علم الداللة العربي النظرية والتطبيق: ينظر(  )

 4: 996 ,  سورية  –دمشق ,

 .  :عون الينز,علم الداللة السلوكي :ينظر (3)
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((والتركيبية
( )

فضالً عن دراسته الشـروط الواعب توافرها في الرمز حتى يكون قادراً على . 

حمل المعنى
( )

. 

ن ُعل هذه اآلراء تجمع على أنه إعلم الداللة ف فعلى الرغم من االختالف اليسير في تعريفات

 .دراسة المعنى

 حيث انتقلت اللفظة من. رتبطاً بداللته في اللغةمنجد أن المعنى االصطالحي للفظ الداللة و

وهو معنى ,الداللة على معاني األلفاظ إلى معنى،وهو معنى حسي, معنى الداللة على الطريق

عقلي مجرد
 (5)

. 

دراسة المعنى اللغوي او العلم الذي يدرس المعنى أو ذلك الفرع : فيعرف بأنه أما علم الداللة

من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى أو ذلك الفرع الذي يدرس الشـروط الواعب توافرها في 

الرمز حتى يكون قادراً على حمل المعنى
(  )

. 

ز اللغوي والعالقات بين ويدرس تطور معاني الكلمات التاريخية، وتنوع المعنى والمجا

كلمات اللغة
(3)

. 

 

 : القدماء والمحدثين عندالداللة  - ثانيا  

كما هو معروف أن البحث الداللي من المصطلحات النقدية المعاصرة ويتسم بمالمح محدثة 

يمكن لمحها عند استعراض الموروث الداللي عند العرب وانطالقاً من هذا األمر فضلت أن 

 .المحدثين عندداللة عند القدماء ومن ثم اإلشارة إلى علم الداللة أشـير إلى علم ال

 

 

                                                           

علم : وينظر,   : دمشق, دار طالس,99     ط ,ترعمه الدكتور منذر عيّاشي, يروعبير : علم الداللة( )

 .5:  م 943         العراق -مطبعة العمال المركزية بغداد, مجيد الماشطة: ترعمة, بالمر: الداللة

 .   : م  336 لبنان-بيروت, عالم الكتب, 6ط,علم الداللة احمد مختار عمر: ينظر(  )

 .6 : م      3 ,لبنان  –بيروت , الم الكتبع،  ط ,إنعام محمد عيسى علم الداللة : ينظر( 5)

 .  :أحمد مختار عمر: علم الداللة:ينظر (  )

 دار صافاء للنشاـر والتوزياع, ط , م الزياادي كالدرس الداللي عند عبد القاهر الجرعااني، تاراث حاا: ينظر( 3)

 .53/ هـ 5  -   3 ،عمان
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 :القدماء عندالداللة  -1

 الدراسات المتعاقبة في ضوءتبلورت معطياته  إنماالبحث الداللي عند العرب فجأة، لم يتبلور 

ضمن تخصصات مختلفة تعد علّها من صميم المباحث الداللية وهي تضم قضايا متعددة تتصل 

األول  هو الرائد( هـ13 : ت)الخليل بن أحمد الفراهيدي  والشك أن. صاالً وثيقاً بعلم الداللةات

لهذا الباب، فقد افاد الدارسون العرب من مباحث معجمه العين إذ بحث في تراكيب الكلمات في 

لة مله من ألفاظ مستعمحتالبنيوي الحرفي، ومن ثم تقسيمه إلى ما ي مواردها األولية في الجذر

ومهملة لدى تقلب الحرف في التراكيب لتعود ألفاظاً بدائية ونهائية طرداً وعكساً ومن ايجاد 

عمل منها في الداللة والمهمل دون استعمال فكانت مهمته لغوية احصائية ستَ القدر الجامع بين المُ 

بحوثه من  ولكنها تشـير إلى داللة األلفاظ وهذا ما تميز به الخليل من عبقرية ولما اتسمت به

من ذلك كثيراً كما يتضح من استقراء الكتاب( هـ43 : ت)سيبويه أصالة وابتكار، وقد أفاد 
( )

. 

ومعرفة  تلقييشـير إلى حدود داللة األلفاظ على المعاني لدى الم( هـ33 ت)ونجد الجاحظ 

اقدار ينبغي للمتكلم ان يعرف اقدار المعاني ويوازن بينهما وبين ))المتكلم بها فهو يقول 

المستمعين، وبين اقدار الحاالت فيجعل لكل طبقة من ذلك مقاماً حتى يقسم أقدار الكالم على 

((أقدار المعاني
( )

. 

وذهب بعضهم إلى ان أصل اللغات كلها انما هو من االصوات المسموعات كدوي الريح، 

ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد.... وحنين الرعد، وخرير الماء
(5)

: ت)مد بن فارس أما أح. 

مقاييس اللغة يعنى بالكشف عن  فكتابهيُعد بحق صاحب نظرية في داللة األلفاظ ( هـ593

ويشير إلى تقلبات الجذور في الداللة , الصالت القائمة بين األلفاظ والمعاني في أكثر من وعه 

احبي في لصّ ا)كتابه  و.ويستوحي الوعوه المشتركة في معاني عملة من األلفاظ , على المعاني 

                                                           

محمااد حسااين علااي الصااغير، عامعااة . الكااريم، د ينظاار تطااور البحااث الااداللي، دراسااة تطبيقيااه فااي القاارآن(  )

 6 :( 4)الكوفة، موسوعة الدراسات القرآنية 

، مكتبااة الخااانجي 1البيااان والتبيااين ألبااي عثمااان باان بحاار الجاااحظ، تحقيااق عبااد السااالم محمااد هااارون، ط(  )

 .59 /  : م994 -هـ4   للطباعة والنشـر والتوزيع، القاهرة، 

، دار الهادى للطباعاة والنشاـر، بياروت، لبناان،  ، تحقيق محمد علي النجار، طبن عنياالخصائص : ينظر( 5)

 .1 -6 / (: ت.د)
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في ثالثة محاور هي المعنى،  هويحدد, إلى مرععها, فيشير,معه الداللة نطلق إلىي (فقه اللغة

فإن المقاصد منها متقاربةن اختلفت إوالتفسير والتأويل وهي و
( )

. 

وفضالً عن ذلك نجد ابن فارس دقيق المالحظة فيما يستنبط من تآلف  االصوات وتكوينها 

فهومة أو دالة على معنى، وذلك عنده شـيء واحد متقارب في استنتاج للكلمات مسموعة او م

الداللة الخاصة بكل شكل ذي حروف مؤلفة
( )

. 

سمع وفهم وذلك قولنا قام زيد وذهب عمرو،  زعم قوم أن الكالم ما))يقول  وفي هذا الصدد

مسموع المفهوم الكالم حروف مؤلفة دالة على معنى والقوالن عندنا متقاربان ألن ال: وقال قوم

((بحروف مؤلفة تدل على معنى اليكاد يكون إال
 (5)

. 

يميز بين داللة األلفاظ المناسبة بجعله لكل حالة، داللة مراتبية ( هـ9  : ت)الثعالبي ونجد 

وهي الحب الالزم للقلب ثم : أول الحب الهوى ثم العالقة)) نحو قولهولكل مرتبة داللة خاصة 

وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب، ثم الشغف : العشقالكلف وهو شدة الحب ثم 

....((وهو احراق القلب مع لذة يجدها وكذلك اللوعة والالعج
( )

. 

فنالحظ هذا العرض المتسلسل وهذه الدالالت المتعددة أشارت إلى الزخم الداللي لدى العربية 

 .واحد أنموذجفي 

يتكلم عن الداللة من خالل لوعدناه ( هـ 1 : ت)ولو رععنا إلى عبد القاهر الجرعاني 

وعب ان يعلم مدلول اللفظ ليس هو وعود المعنى أو عدمه، ولكن ))نظرية النظم فهو يقول 

((الحكم بوعود المعنى أو عدمه
(3)

.
 

                                                           

 .53 :علم الداللة إنعام محمد:وينظر  -3 :علم الداللة، أحمد مختار عمر: ينظر(  )

باي الفكار العر مجلاة بحاث، ,صابحي البساتاني . مفهوم الداللة عند ابن فاارس فاي كتاباه الصااحبي د: ينظر(  )

 43:,م 94  رذاآالمعاصر 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب فاي كالمهاا، ابان فاارس، تحقياق وتقاديم مصاطفى الشاويمي، بياروت، ( 5)

 . 3 : 965 لبنان، 

 .6  :لبنان -للثعالبي تحقيق فائز محمد، دار الكتاب العربي بيروت  العربية فقه اللغة وسـر (  )

ر الجرعاااني، صااحح أصااله الشااـيخ محمااد عباادو، ووقااف علااى تصااحيح طبعااه عبااد القاااه:  دالئاال االعجاااز( 3)

 . 5 (: ت.د)الشـيخ رشـيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان : وعلق حواشـيه
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فهاو يريااد الفائاادة المتوخاااة عنااد إطااالق األلفاااظ علااى المعاااني المقصااودة الثابتااة
( )

ممااا ععاال . 

ب ما يكون إلى الموسوعيةدرسه الداللي أقر
( )

. 

نازر يساير فاي مجاال  الإذكرناه ما هاو ونجد دراسات وإشارات كثيرة للمعنى عند العرب وما

موضاوعات من  اً أن كثير إالالبحث اللغوي القديم وان لم يحدد علم الداللة كمصطلح علمي دقيق 

ود ظلات مبُعثارة، ولام البحث الاداللي موعاودة فاي عهاود قادامى العلمااء العارب ولكان هاذه الجها

اااله الدارساااون فاااي  أحرزتاااهتخااارج بشاااكل دراساااات منظماااة ولكناااه يعناااي نضاااجاً  العربياااة وأص 

عوانبها
(5)

.
 

 

 المحدثين عندالداللة. 2

الداللة بمفهوم العلم، وبمناهج بحثه الخاصة وعلى ايدي متخصصين  موضوعاتإن معالجة 

انما تعد ثمرة من ثمرات الدراسات اللغوية الحديثة
( )

، فيرى علماء الداللة المحدثون أن اللغوي 

يُعد مؤسس علم الداللة قاصداً به علم المعنى( (M.Bdealالفرنسي ميشال بريال 
(3)

، وقد 

( c.k.oGden)اوعدن : ينياقترنت أهمية بريال هذه بمحاولة الناقدين اللغويين االنكليز

معنى المعنى : تابهما المشتركذين حوال مسار الداللة بكلال( L.A.Richards)شاردز توري

(The Meaning oFmeanibg) وذلك عندما أدخال إلى الدراسة الداللية والتطور الداللي ،

العالقات االعتماعية والنفسية كالشعور والعاطفة واإلرادة والسلوك
(6.) 

والطرح وذلك  لإلهمالالداللة تتعرض موضوعات  وفي أربعينيات القرن الماضي نجد 

                                                           

 .69:الدرس الداللي عند عبد القاهر الجرعاني: ينظر(  )

 .والمكان نفسه المصدر نفسه: ينظر(  )

 .  -3 :ر عمر، علم الداللة، احمد مختا: يُنظر( 5)

 .  -3 :المصدر نفسه، : ينظر(  )

سلساالة )م، 946 مجيااد الماشااطة، دار الشااؤون الثقافيااة بغااداد، : ناازاليعلاام الداللااة الساالوكي، عااون : ينظاار(3)

 .3 :،(الموسوعة الصغيرة

, العاماةعلاي زويان، دار الشاؤون الثقافياة . منهج البحث اللغوي، باين التاراث وعلام اللغاة الحاديث، د: ينظر(6)

. البحااث الااداللي عنااد اباان سااينا، دراسااة اساالوبية فااي ضااوء اللسااانيات دار ساالُوني د: وينظاار 43:م946 بغااداد 

 .49:-م335 ،  مشكور كاظم العوادي، ط
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بالحد األدنى من  ر التيار البنيوي، فقد استُبعد علم الداللة وذلك لعدم إمكانية دراستهِ بسبب ظهو

الموضوعية والعلمية مقارنة بالدراسة الحديثة للصوت والصرف والنحو
( )

. 

ظهر كتاب البنى النحوية لمؤلفه عومسكي، ذ  إ 931 الداللة على ذلك حتى عام  واستمرت

حيث تعرف بمرحلة النحو التحويلي. ائدةوبدأت مرحلة عديدة مازالت س
( )

.
 

وععله أحد المكونات الثالثة لقواعد اللغة، ))وقد أعاد عومسكي االعتبار إلى دراسة المعنى 

((المعنى والنحو والصوت
(5)

 .أصبح مدعاة لظهور مدارس ومناهج مختلفة االعتباروعلى هذا .

:وكان من أهم محاور الداللة لديهم
( )

 

 .لة ويتضمن دراسة المعنى والحقول الداللية والسياق وانواع المعنى وتحليلهمحور الدال. أ

اللفظي واألضداد والفروق وتدرج  واالشتراكويتضمن الترادف  الدالليةمحور العالقات . ب

وما إلى ذلك من  واالقتراضالداللة ومساحتها، كما يتضمن مبنى األلفاظ وحركية الثروة اللفظية 

 .مسائل

التغير وأشكاله  بلالتغير الداللي ويتضمن أسباب التغير الداخلية والخارعية وسمحور . ج

من طريق  هتوتبادالوثيق الصلة بالمعنى  هو مما  ةومجاالته فضالً عن بحث المجاز واالستعار

 .البالغة، ودراسة األسلوب

ن أما المحدثون من العرب فلم تمنع رؤيتهم التراثية من ظهور رؤية عديدة تنقل ع

وتضفي على , الغرب وتنشـر الفكر العربي القديم على أسس عدلية خصبة تطعم القديم بالحديث

وتمكنه من أن يتضافر مع القديم لوضع فلسفة لغوية معاصرة متميزة , الجديد طابع األصالة

تجسد الوحدة الجدلية بين علم الداللة الحديث والتراث العربي 
(3)

, دةُسبالً عفقد اتبع المحدثون . 

 .مثلة ذلكأالعربية ومن  إلىستطاع افمنهم من أطلع على هذا العلم في أصوله الغربية فترعم ما 

                                                           

 .  :، ينزعلم الداللة السلوكي، عون ال: يُنظر(  )

 .44:علي زوين، . منهج البحث اللغوي د:ينظر(  )

 .5:علم الداللة السلوكي، ( 5)

 .3 :.،333 دار الفارابي ، لبنان ,، ط نسيم عون. األلسنية، محاضرات في علم الداللة، د: ينظر(  )

, سقار يونمنشورات االختالف عامعة ,  ط, , نور الهدى لوشن. د( دراسة وتطبيق)علم الداللة : ينظر( 3)

 .   -3 : م993  , ليبيا -بنغازي
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 علم الداللة لبيير غيرو ترعمة انطوان ابو زيد -

 علم الداللة لبلمر ترعمة مجيد الماشطة -

 علم الداللة لكولد عرمان وريمين لوبلون ترعمة نور الهدى لوشن -

صنف , وهؤالء صنفان, لتأليف في علم الداللة الحديث باللغة العربيةا إلىومنهم من عمد 

ومنهم محمود السعران في كتابه , أو باباً من أبوابه, فةيجعل علم الداللة فصالً من فصول مؤل

والدكتور , ((اللسانيات وأسسها المعرفية))والدكتور عبد السالم المسدي في كتابه , علم اللغة

ومنهم من يفرد الداللة بالتأليف كالدكتور , ((مقدمة لدراسة علم اللغة))حلمي خليل في كتابه 

وهناك , إبراهيم أنيس في كتابه داللة االلفاظ والدكتور أحمد مختار عمر في كتابة علم الداللة

عربي له وعوده الحضاري المتجذر في أعماق التأريخ (( علم الداللة))صنف يدعو إلى تأسيس 

ولعل فايز , الواعية يعين على القراءة ناهج المستحدثة والمفاهيم الجديدة ماوله من الم, العربي

من مناهج  أفادالفكر العربي قد  نجدف, خير من يمثل ذلك(( علم الداللة العربي))الداية في كتابه 

علم الداللة الحديث وأسسه النظرية
( )

. 

 

 العالقة بين اللفظ والمعنى: ثالثا

التاي تعارض لهاا اليوناان والعارب   الموضاوعات اللفظ ومدلوله من وع العالقة بينيُعد موض

 .والشراح ولهم نظراٍت تتعلق بهذه الظاهرةالقدامى والمحدثون والغربيون 

 

 ينيرأي اليونان.1

قبال فاي القارن الراباع واساتاذه ساقراط تصدى فالسفة اليونان لهذا الموضوع وكاان افالطاون 

أي إنهاا تثياار فااي الااذهن  بااين اللفااظ ومدلولااه ذاتياة طبيعيااة  لمايالد ماان الااذين قاالوا بوعااود صاالةا

أن تلاك الصالة ))علاى افتاراض  واالحتاراقكالصالة باين الناار مباشرة مادلوالتها المخصصاة لها

الطبيعية كانت واضحة سهلة التفسير في بدء نشأتها، ثم تطورت األلفاظ، ولم يعاد مان اليساير أن 

                                                           

 .56 -53: قاهر الجرعانيالدرس الداللي عند عبد ال: ينظر(  )
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((تعليالً أو تفسيراً نتبين بوضوح تلك الصلة أو نجد لها 
( )

.
 

فااي  عرفيااة تواضااع الناااس عليهااا اصااطالحيةباال ,ورفااض ارسااطو أن تكااون العالقااة طبيعيااة

وإنماا اصاطلح النااس علاى األلفااظ , مجتمع ما ويرى ساقراط أن بعاض األلفااظ لاه صالة طبيعياة

 رومعانيها في األذهان عن طريق التكرا األلفاظ وترسخت,لتدل على المعاني التي يريدون
( )

.
 

محور الجدل والنقاش زمناً طويالً بين مفكري اليونان مان ( الطبيعية أو العرفية)وظلت كلمتا 

وفالسفةلغويين 
(5)

. 

 

 :رآي علماء اللغة العرب القدماء. 2

علاى  باداءت الحركاة اللغوياة مناذ أن بمعانيها أمام علماء العربية صلة األلفاظ  برزت مسألة 

بااين األلفاااظ  إلااى القااول بالصاالة الطبيعيااةأكثاار اللغااويين العاارب  مااالفقااد  مختلااف المسااتويات

من الذين التمساوا وعاود عالقاة باين اللفاظ ومدلولاه، فنجاده  (   5ت (وكان ابن دريدومعانيها، 

واعلم ان للعرب ))يفسـر تسمية العرب ألبنائهم تفسيراً يعتمد على هذه العالقة الطبيعية، اذ يقول 

ومنها ما يسمى بالساباع .. غالب وظالم :ا فمنها ماسموه تفاؤالً على أعدائهم نحومذاهب في تسمية أبنائه

((وصخرمثل حجر .. ومنها ماسمي بما غلظ من األرض.. نحو أسد وليث وذئب ألعدائهمترهيباً 
( )

.
 

فاي الموضوع وتوسع فيه، إذ كان ياؤمن  هذاأبرز من بسط القول في ( هـ 59ت )وابن عني 

بااب فاي ))صلة بين اللفظ ومدلوله وخصاص لدراساتها أربعاة اباواب منهاا  بوعودبعض مباحثه 

كاأنّهم توهماوا فاي صاوت الجنادب اساتطالة : قاال الخليال: قاال فياه-امساس األلفاظ أشباه المعااني

((صرصار: َصر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعااً فقاالوا: ومداً فقالوا
(3)

فانالحظ هناا رابطااً . 

انيها يكاد يشبه الصلة الطبيعية أو الذاتية ونجد مثل ذلك فيما نقلاه ابان عناي وثيقاً بين األلفاظ ومع

نحاو : والحركاة لالضاطرابأنهاا تاأتي (( الفعاالن))عن سيبويه فاي المصاادر التاي عااءت علاى 
                                                           

 .65- 6 :داللة األلفاظ(  )

 .المكان نفسه,المصدر نفسه: ينظر(  )

 .4 : ينظر علم الداللة، احمد مختار عمر( 5)

 .6-3:، القاهرة  5ط,االشتقاق ابن دريد، تحقيق عبد السالم محمد هارون،الخانجي (  )

,   5ط,ح وشاارح عبااد السااالم محمااد هااارونتاا,(هااـ 43 ت ) ساايبويه,وينظاار الكتاااب . 3 / الخصااائص ( 3)

 .  /  :944  ,مكتبة الخانجي القاهرة,
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النقزان، والغليان، والغثيان فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات األفعال
( )

.
 

 ت)صالة طبيعياة باين اللفاظ ومعنااه عبااد بان ساليمان الصايمري  ومن الذين ذهبوا إلى وعود

واحتج بأن واضع األلفاظ ازاء المعاني لم يضعها اعتباطااً، وإنماا اختاار لكال لفاظ معنااه (هـ33 

اناه ليعارف مناسابة األلفااظ لمعانيهاا، : ))الذي توحي به أصواته وكان بعض من يرى رأيه يقول

((فقال اعد فيه ليبساً شديداً وأراه الحجر. فارسية الحجروهو بال(( اذغاغ)ُمسمى  فسئل ما
( )

. 

ويبقى ابن عني متقدماً علاى علمااء القارن الراباع الهجاري فقاد بلاور مفهاوم الصالة باين اللفاظ 

تالقاي المعااني علاى اخاتالف األصاول والمبااني: ومدلوله في أباواب كتاباه الخصاائص منهاا
(5)

 .

وتصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني
( )

وامساس األلفاظ اشباه المعاني. 
(3)

.
 

 

 رأي علماء اللغة العرب المحدثين. 3

أن العرب المحدثين قد ساروا في اتجاهين  متعاكسين بين مؤيد لوعود صلة طبيعيه بين  ونجد

:األلفاظ والمعاني وبين رافٍض لها
 

ني من وعود ابن ع ليهإذهب  على ما أثنىومن أشهر المؤيدين، الدكتور صبحي الصالح، فقد 

فتحاااً مبينااااً فاااي فقاااه ))عالقااة طبيعياااة باااين اللفااظ والمعناااى وعاااد الظااااهرة اللغويااة البااان عناااي 

((اللغات
(6)

. 

للحاروف فاي اللغاة العربياة ايحااًء ))ونجد مثل ذلك عند الدكتور محمد المباارك فهاو يارى أن 

ء وايحااء ويثيار فاي خاصاً، فهو أن لم يكان يادل داللاة قاطعاة علاى المعناى، فإناه يادل داللاة ايماا

((لقبول المعنى، ويوعه إلياه وياوحي باه يهيئعواً النفس 
(1)

أنايس فهاو مان  إباراهيمأماا الادكتور .

                                                           

   .6 - 3 -  |    وينظر الكتاب   3 / الخصائص : ينظر(  )

الفضاال إبااراهيم  يأبااشااـرح وتعليااق محمااد ( هااـ  9)المزهاار فااي علااوم اللغااة وأنواعهااا للعالمااة الساايوطي ( )

 .1 / ،  (ط.د)،   3 -هـ 5  لبنان ( صيدا، بيروت)ن، المكتبة العصرية يوآخر

 .55 -5  / الخصائص : ينظر( 5)

 . 3 -3  / المصدر نفسه : ينظر(  )

 .64 - 3 / المصدر نفسه : ينظر( 3)

 . 3 : 915 لبنان -بيروت -،3صبحي الصالح، ط. دراسات في فقه اللغة، د( 6)

 . 6 :م 96 مصر،  الطبعة الثانية ، فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك( 1)
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أن الصلة لم تنشأ مع األلفاظ أو تولاد  فهو يرى المنكرين لوعود عالقة طبيعية بين اللفظ والمعنى

الستعمال اكتسبتها اكتساباً بمرور األيام وكثرة التداول وا وإنمابمولدها 
( )

  

أما الدكتور تمام حسان فقد كان من المنكرين للصلة الطبيعية بين اللفظ والمعنى فهاو يارى أن 

أي أن العالقة بين الرماز  ال أكثر وال أقل اصطالح ووضع الرموز))بقوله  هذه العالقة اعتباطية

((منطقيااة وال طبيعياة ال,ومدلولاه عالقااة اعتباطياة
( )

ر ماا يفاارض شااكالً فاي الفكاا ولاايس))قولااهو.

 ((فهذه الرموز موضوعة وضعاً اعتباطيا,معيناً للرموز الصوتية
(5)

.
 

. 
 

 المحدثين رأي علماء اللغة الغربيين. 4

( 453 همبلات ت )إلاى عالقاة اللفاظ باالمعنى هاو المحادثين  ن أول من التفت من الغاربيين إ

تعبير عن االشاـياء بواساطة ألفااظ اللغات بوعه عام تؤثر ال))في القرن التاسع عشـر، إذ رأى أن 

((أثرها في اآلذان يشبه أثر تلك األشـياء في األذهان
( )

.
 

وماان المحاادثين ماان رفااض وعااود عالقااة طبيعيااة بااين اللفااظ والمعنااى ونااادى بوعااود عالقااة 

ال يختلاف ))باذلك سوساير الاذي بحاث عالقاة اللفاظ باالمعنى فقاد قاال  ىاعتباطية وأشهر مان نااد

، ولكاان اكتشاااف الحقيقااة أسااهل ماان وضااعها فااي مكانهااا لإلشااارةعااة االعتباطيااة فااي الطبي اثنااان

((المناسب
(3)

. 

سوسااير وماانهم ماريوباااي فهااو ياارى أنااه لاايس هناااك أي  إليااهذهااب  وتااابع بعااض الباااحثين مااا

رابطة فطرية بين اللفظ ومدلوله، ولو صح ذلك لكان حتماً أن يتكلم الناُس لغةً واحدةً وعلاى ذلاك 

متكلمة تعتمد على  االصطالح واالتفاق الجماعي مهما قل عدد أفراد الجماعة اللغويةفاللغة ال
(6)

. 

                                                           

 . 33: داللة األلفاظ : ينظر (  )

 .6 : 919 تمام حسان، دار الثقافة، مصر .مناهج البحث في اللغة، د( )

تماااام حساااان، ، عاااالم الكتاااب، . ينظااار اللغاااة باااين المعيارياااة والوصااافية، دو     14 :المصااادر الساااابق( 5)

 .4  -:1  . 934 مصر

 .64: سابراهيم أني. داللة األلفاظ، د(  )

مالاك يوساف . فردينان دي سوسير، ترعمة الدكتور يوئيل يوسف عزيز، مراععاة الانص د: علم اللغة العام( 3)

 .41: م943 المطلبي، دار أفاق عربية، بغداد، 
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اللغوية
( )

. 

 

 اللفظ والمعنى عند الشارح الخوئي

في شـرحه لنهج البالغة يفتتح مصنفه بالكثير من المفاهيم الداللية وخاصة في الخوئي نجد 

الداللة وقد أوضح الشارح ذلك مقدمته التي تضمنت مباحث لفظية تعالج عانباً مهماً من عوانب 

قبل الشـروع في المقصود الب د من تقديم مقدمة وعملة من المطالب المهمة يستعان بها و ))بقوله 

((   -------- اآلتيةيذكر في الشـرح وتوعب زيادة البصيرة في المباحث  على ما
( )

. 

لة عالقة الدال بالمدلول وقد عالجت هذه المباحث عانباً مهماً من عوانب الداللة منها مسأ

وأصل وضع اللفظة للداللة على معناها في بحث ما يسمى بالحقيقة والمجاز ونجده يقسم األلفاظ 

تدل عليه فظهرت مصطلحات مثل المجمل والمفصل والمتواطئ والمشترك  حسب ماب

عهاوالمترادف واكتفى بتعريف عام لباقي االقسام فضالً عن ذكره تقسيمات الداللة وأنوا
(5)

. 

وهو بذلك يسير على خطى األصوليين الذين يفتتحون مصنفاتهم بالبحوث اللغوية فقد تناول 

األصوليون عملة من المسائل في مباحث تشتمل على العالقة بين اللفظ والمعنى وأقسامها 

وأحكام كل قسم وأنواع الداللة وبحوث تناولت الوضع وأصل اللغة وبحوث مرتبطة بمعاني 

الهيئات والمشتقات ودراسة الحقيقة والمجازالحروف و
( )

ولما كان االصوليون من اكثر  .

((فقد فاق اهتمامهم بِه اللغويين والبالغيين))العلماء عناية بالمعنى 
(3)

. 
 

 أنواع الداللة. 1

                                                           

، 915 ، طارابلسأحماد مختاار عمار، منشاورات عامعاة . أُسس علم اللغاة، مااريو بااي ، ترعماة د: ينظر(  )

 .  ص 

ضبط وتحقيق , اعة في شـرح نهج البالغة تأليف العالمة الميرزا حبيب هللا الهاشمي الخوئيمنهاج البر(  )

 -النجف االشـرف الطبعة األولى)مؤسسة المظفر الثقافية , دار احياء التراث العربي بيروت لبنان, علي عاشور

 .1 / : م334  -هـ9   

 9 :شروح نهج البالغة المطبوعة  المباحث الداللية في:وينظر4 / : المصدر نفسه: ينظر( 5)

, دار الكتب العلمية,  ط( هـ16 ت)ابو اسحاق ابراهيم بن علي الشـيرازي , اللمع في اصول الفقه: ينظر( )

 9 :المباحث الداللية في شروح نهج البالغة المطبوعة:وينظر.9 -3: م943 بيروت 

 .  : م945 , مصر, دار الجامعية للطباعةال, طاهر سلمان حمودة. د: دراسة المعنى عند االصوليين( 3)
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لقد نحا الشارح الخوئي نحو ما سار عليه االصوليون في مقدمته إذ أشار إلى تقسيمات 

وتقسيمات بحسب تصور , منها تقسيمات بحسب المراد بجزئها, متنوعة األلفاظ باعتبارات

حسب داللتها على مسمياتهابحسب مدلولها وتقسيمات لأللفاظ بمعناها وتقسيمات لأللفاظ  
( )

. 

وهذه التقسيمات هي المتبعة عند أغلب األصوليين والمناطقة
( )

. 

ما أن يكون إ))عنى فيرى في اللفظ حسب داللتها على المبويذكر الشارح تقسيم آخر لأللفاظ 

كاإلنسان الموضوع لمجموع , فيكون الداللة مطابقة, داللته على المعنى بتوسط وضعه له

أو يكون داللته علية بتوسط دخوله في المعنى الموضوع له ذلك اللفظ فيكون , الحيوان الناطق

أو يكون , على الناطق وحده أو, كداللة لفظ االنسان على الحيوان وحده, الداللة عليه تضمناً 

, فيكون الداللة عليه التزاماً , داللته عليه بتوسط كونه الزماً في الذهن للمعنى الموضوع له اللفظ

أعني الداللة على تمام  -نسان على قابل العلم وصنعة الكتابة وتسمى األولىكداللة لفظ اإل

لكون داللة اللفظ    ن عقليةوكل من األخريي, وضعية -الموضوع له في اصطالح البيانيين

وهو استلزام فهم الموضوع له  المركب لفهم ,عليهما بعالقة عقلية بينهما وبين الموضوع له

(( وفهم الموضوع له الملزوم لفهم الزمه استلزاماً عقلياً ,عزئه
(5)

. 

في  فنجد الشارح في تقسيمه لأللفاظ يذكر أنواع الداللة ويحصرها في الداللة اللفظية متبعاً 

ذلك علماء األصول إذ حصروا المعنى في الداللة اللفظية دون الداللة غير اللفظية وهو عندهم 

والعقلية والطبيعية , في الوضعية الداللة غير اللفظية  أما انحصار, شبهة فيه مر محقق الأ

ا انحصار اللفظية في , واإلثباتفباالستقراء ال بالحصر العقلي الدائر بين النفي  األقسام وأم 

فبالحصر العقليوهي المطابقية والتضمنية وااللتزامية الثالثة 
 ( )

. 

                                                           

 .9 -4 / :منهاج البراعة: ينظر( )

, شـركة عكاظ للنشـر والتوزيع,  ط, السيد احمد عبد الغفار, التصور اللغوي عند األصوليين: ينظر( )

 .33 -99 :(م946 ),( هـ 3  )

 .9 / منهاج البراعة (5)

, دار السالم, علي عمعة محمد. تقديم د, بد الغني الكفراويأسعد ع. د األصولييناالستدالل عند :ينظر (  )

 .9  :, م 33 / هـ5   , مصر
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وقد ععل األصوليون الداللة اللفظية على ثالثة انواع وهي المطابقة والتضمن وااللتزام
( )

 .

وهذا ما وعدناه عند الشارح الخوئي في تقسيمه األلفاظ حسب داللتها غير انه اورد رأي 

ا المنطقيون فيسمون الثالثة وضعيةوأ))المناطقة بقوله  , من عهة أن للوضع مدخالً فيها, م 

فة  المقابل للوضعية والطب واللفظ , كداللة الدخان على النار, عيةيويّخصون العقلية بالعقلية الصر 

((وال مشاحة في ذلك, المسموع من وراء الجدار على وعود الالفظ
( )

 

. وذكره هذا التقسيم يدل على أخذه به. واع الدالالتونجده هنا يذكر تقسيم المناطقة  ألن
 (5)

. 

 

 العالقة بين الدال والمدلول. 2

أو            من حيث كونها وضعية اصطالحية, ان طبيعة العالقة الرابطة بين الدال والمدلول

ا من القضايا التي أثارت كثيراً من الجدل في االوساط اللغوية منذ القدم حتى عصرن اعتباطية

 .الحديث

ح  فإذا          ما عئنا إلى الشارح الخوئي  لنستقرئ رأيه في تلك القضية وعدناه يرع 

    وذلك من خالل حده  االعتباطيةالوضعية القصدية في العالقة بين الدال والمدلول على 

((هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث هو كذلك))للحقيقة 
( )

إلى فأشار بوضع الكلمة . 

 إن الوضع هو الذي حدد لنا داللةقصدية العالقة الرابطة بينها وبين المدلول  وبمعنى آخر 

وهذا  , الكلمة عند علماء األصول  والبالغة ألن العالقة بين الدال والمدلول اعتباطية عندهم

ي أساس عامل خارعالموضوعي الذي يفسر العالقة اللغوية بين الدال والمدلول على   االتجاه

                                                           

عبد القادر عبد . د, أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط االحكام من آيات القرآن التشـريعية: ينظر(  )

 .  :,م946 , هـ 3  , ميالتراث اإلسال إحياءط األولى وزارة االوقاف والشؤون الدينية ,الرحمن السعدي

 .3 / منهاج البراعة (  )

منشورات معهد الدراسات , محمد غاليم. د, مبادئ لتأصيل البحث الداللي العربي, المعنى والتوافق: ينظر( 5)

معيار العلم في فن المنطق ألبي حامد الغزالي قدم له وعلق عليه : وينظر, 6 :, 999 , الرباط, واالبحاث

المباحث الداللية في : وينظر.3 -   :.م995 دار ومكتبة الهالل الطبعة األولى , بوملحمعلي . وشـرحه د

 13:شروح نهج البالغة المطبوعة عنان ناظم مجيد

 34:المباحث الداللية في شروح نهج البالغة المطبوعة:وينظر.4 :,  منهاج البراعة مبح(  )
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هو الذي ععل من رواد الفكر اللغوي واألصولي والبالغي يقفوا على حقيقة العالقة القائمة بين 

ألفاظ اللغة  ومعانيها 
( )

. 

ونجد الشارح يؤكد قصدية العالقة بين الدال والمدلول وذلك عان طرياق القاول باألصال العاام 

واساتعمل اللفاظ فاي كاالم خاليااً مان إذا تمي ز المعنى الحقيقي من المعناى المجاازي ))للفظة بقوله 

((فالبااد ماان حملااه علااى المعنااى الحقيقااي, القرينااة الدالااة علااى ارادة أحااد المعنااين
( )

أخااذاً بقااول .

((الحقيقاة االساتعمالاألصال فاي ))األصوليين 
(5)

الظااهر مان ))مؤكاداً ان المعناى الحقيقاي هاو . 

((اللفظ عند اإلطالق
( )

و األصاوات غيار ,ين األصاوات الدالاةن القصدية هاي التاي تمياز باأي أ. 

فاللفظ ذو المعنى العام تكمن الداللة  . الدالة من ناحية وبين وظيفة هذه األصوات من ناحية أخرى

بااه علااى المعاااني الفرعيااة ذات الجوانااب المتعااددة بملحااظ عمومااه ال  بملحااظ االنتقااال ماان حقيقااة 

تالف اصوات الكلمة عناد النطاق بهاا وهاذه من ائأي أن معنى اللفظة يظهر .الداللة إلى مجازيتها

هي القصدية في العالقة بين الدال والمدلول التي تظهر في فكر الشارح
(3)

 

                                                           

دار ومكتبة البصائر   ط,حامد ناصر الظالمي.يد نموذعاً دأصول الفكر البياني العربي ابن أبي الحد:ينظر (  )

 . 6 :  5 3 ,بيروت

 . 5/  منهاج البراعة (  )

,   ط,من تجارب االصوليين في المجاالت اللغوية السيد محمد تقي الحكيم:وينظر 5/ منهاج البراعة ( 5)

 .95ص:المؤسسة الدولية للنشر ,م  33 -هـ 5   

 . 5| منهاج البراعة (  )

البحث الداللي عند ابن سينا دراسة : وينظر 39:المباحث الداللية في شروح نهج البالغة المطبوعة: ينظر( 3)

 .53:,ر كاظم العواديمشكو. أسلوبية في ضوء اللسانيات د
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 الثانيالمبحث 
 النمو اللغوي والتطور الداللي

 :النمو اللغوي: أوالً  

 والعالقة بين النمو اللغوي, من حلقة أكبر متمثلة بالتطور اللغوي يعد النمو اللغوي عزءً 

فكل نمو لغوي هو تطور لغوي واألخير , أو الخاص بالعام, والتطور اللغوي عالقة الجزء بالكل

والداللية على وفق , والمعجمية,والنحوية , والبنائية, يتناول اللغة في مستوياتها كافة الصوتية

وأسباب وعلل معلومة, قوانين محددة
( )

. 

او , ي تعتمدها اللغة المعينة لتكثير مفرداتهافي حين يكون النمو اللغوي خاصاً بالوسائل الت

وأغراضهم وأذواقهم , بما ينسجم وحاعات أصحابها, او لتحويرها, لتحسينها او تعديلها

ونفسياتهم
( )

. 

ومعرفة الطرائق التي تسلكها الكلمات في نموها وتطورها يمكن أن يوقفنا على مالمح تأريخها 

 التاريخيةبدراسة أصول الكلمات وتكشف عن المرحلة  وأصولها بما يعين الباحثين والمهتمين

الطويلة التي قطعتها اللغة نمواً وتطوراً 
(5)

. 

بالرغم من أن تقدمها قد يبدو بطيئاً في , بحال من األحوال, اللغة ليست هامدة أو ساكنة))فـ

 وصيغ الكلمات ومعانيها معرضة, فاألصوات والتراكيب والعناصر النحوية, بعض األحايين

ولكن سـرعة الحركة والتغير فقط هي التي تختلف من فترة زمنية إلى , كلها للتغيير والتطور

((أخرى ومن قطاع إلى آخر من قطاعات اللغة
( )

. 

                                                           

, عالم الكتب الحديثة ط . االستاذ الدكتور هادي نهر, علم الداللة التطبيقي في التراث العربي: ينظر(  )

 3  :  43. 

 .المكان نفسهالمصدر نفسه : ينظر(  )

 .المكان نفسهالمصدر نفسه : ينظر( 5)

 .36 : ,أو لمان: دور الكلمة في اللغة(  )
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أو المتكلمة هو أتجاه يبعدها عن المركز , وبخاصة في صورتها الدارعة, االتجاه الطبيعي للغة و

, إلى الحد الذي ال يتوقف تياره, ان أو عبر المكانفاللغة تميل إلى النمو والتغير خالل الزم

للعوامل الجاذبة نحو المركز
( )

. 

وقد تعددت طرائق النمو اللغوي في العربية وتكاثرت ولعل أبرز ما ألفيناه في شـرح منهاج 

ويؤكد قدرة العربية على , البراعة هو المعرب ويعتبر من أهم وسائل النمو اللغوي في العربية

 .العربية بها ءواغتنا, وخبراتها, ر األمم األخرىهضم أفكا

 

 :المعــــرب 

 (لغة واصطالحا  )الُمعرب 

تهذيب المنطق من اللحن، فيقال عربُت الكالم تعريباً وأعربُت له إعراباً إذا : التعريب لغة

 :سم األعجمي، تفوه العرب على منهاعها، تقولبينتهُ له حتى ال يكون فيه حضرمة ، وتعريب اال

عربته العرب وأعربته أيضاً وقيل هو التبيين واإليضاح
( )

. 

ستعمله العرب من األلفاظ الموضوعة لمعان في ا ما))ويطلق في االصطالح ويراد به 

((غير لغاتها
(5)

األعنبي الذي دخل العربية دون تغيير.هو اللفظفالدخيل  أما. 
( )

فهنالك من يرى . 

دخيل فكثيراً ما يقع : ويطلق على المعرب))وطي فقد قال بأن الدخيل يرادف المعرب ومنهم السي

((ذلك في كتاب العين والجمهرة وغيرها
(3)

. 

 

                                                           

, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, حاتم صالح الضامن. وعلم اللغة د  1- 1: أسس علم اللغة: ينظر(  )

 .9  : عامعة بغداد

، وتاج العروس من عواهر القاموس للزبيدي تح علي شيري (عرب)، مادة 463  | ينظر لسان العرب(  )

أعداد وتقديم محمد ,، وينظر القاموس المحيط،للفيروز أبادي (عرب)، مادة 1   | (ط.د)م  99 دار الفكر ,

 (.عرب)، مادة 4  :م 335 , ,لبنان \بيروت ,دار أحياء التراث العربي  ط ,عبد الرحمن المرعشلي

 .64 / زهر الم( 5)

 .34ص  ج, ,م944 ,   ,مكتبة مصر ط ,حسين نصار.د,ينظر المعجم العربي نشأته وتطوره(  )

 .69 / المزهر ( 3)
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وهنالك من ععل األعجمي بمعنى المعرب ومنهم أبن منظور إذ عمع بين المعرب 

: البخيت والبختية:))والدخيل مضيفاً إليهما لفظاً ثالثاً وهو لفظ األعجمي في نص واحد إذ قال 

((في العربية، أعجمي معرب، وهي اإلبل الخراسانيةدخيل 
( )

. 

اللفظ األعنبي الذي غيره العرب بالنقص أو ))أما المحدثون فالمعرب عند كثير منهم 

((الزيادة أو القلب
 ( )

صقلها باللسان العربي وإخضاعها بعد  الدخيلةالكلمات  استعمال أو.

االحتجاج في عصور هلمقاييس
 (5)

ات التي نقلت من األعنبية إلى العربية سواء هو الكلم))أو.  

(( أو لم يقع  وقع فيها تغيير
( )

  

 إلى اللغة هو استعارة ألفاظ أو دخول ألفاظ غير عربية))وهنالك من يرى أن المعرب 

أللفاظ المستعارة لم تبق على حالها، وإنما حدث فيها أن طوعها العرب االعربية،و هذه 

((بنيتها وما شاكل ذلكلمنهج لغتهم في اصواتها و
(3)

. 

وغيّرت فيه  ,بألسنتها الذي طوعته العربهو :نخلص من هذه اآلراء إلى أن المعرب 

يغدو  ويوافق أصواتها حتى,أبنيتها ليجري بحسب  ,واإلبدال في األصوات,النقصان وأبالزيادة  

فيه العرب التغيير  الذي لم يغير على صورة شبيهة بصورة ا أللفاظ العربية  تميزاً عن الدخيل 

وقد خضعت له ,تغيير تدريجي يطرأ على اللغة ويجري بها في ناموس مطرد ذكرناه وهو الذي

اللغة العربية بمجموعها من أول نشأتها كما تخضع له اآلن وبعد اآلن 
 (6)

. 

 

 الداللي للمعرب القانون

ير فيه واهم ظاهرتين داللية يستفاد منها في بيان التنوع في المعنى والتغقوانين للمعرب 

دالليتين في المعرب هما النظر في المجاالت الداللية ومدى ارتباط مجاالت معينة بلغات معينة 

                                                           

 (.بخت)، مادة 9  | لسان العرب (  )

 .3  : 94 ،  فقه اللغة العربية وخصائصها، أميل بديع يعقوب، ط(  )

  55:كاصد ياسرالزيدي  . د,فقه اللغة العربية :ينظر( 5)

 . 36  : 331 دار اآلفاق العربية ، ،  , ط ,حاتم الضامن . فقه اللغة د(  )

 .999:539 ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 6رمضان عبد التواب، ط. فصول في فقه العربية د: ينظر( 3)

 . 55:كاصد الزيدي. فقه اللغة د: وينظر 31  :حاتم الضامن .د,فقه اللغة: ينظر( 6)
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ألن الشئ الذي  , . فربما تتغير مدلوالت كثيرة  والعربية األصلوالنظر في التغير الداللي بين 

تماعية المتصلة به وما إلى تدل  عليه قد تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الشؤون االع

ذلك
 (  )

فاأللفاظ المعربة تتنوع من حيث مجاالتها الداللية ومدى ارتباط مجاالت داللية معينة  . 

فالمبدأ العام الذي يحكم هذه القضية هو تغير مدلول يرتبط أو يتوقف على حدوث  بلغات معينة 

النمو ذاتياً أومن خارج محيط اللغة تطور في اإلطار الثقافي للمجتمع ويستوي في ذلك أن يكون 

أهم مجاالت المعرب الفارسي األلفاظ المتعلقة بالوزارة واإلدارة   فمثالً ,أو غير محيط اللغة 

وأسماء الملوك والقابهم واالمم والشعوب والجيش واالعياد واألموال والتجارة والمهن والحرف 

 باشتراكلتوسع فيه او تغير مجال الداللة اما التغير في الداللة فيكون اما بتخصيص لفظ او ا,

 المجالين في عزء من المعنى
 (  )

.  

 

 : المعرب عند القدماء - 2

هي :لى قسمينإصنف القدماء من العلماء األلفاظ األعنبية التي دخلت اللغة العربية 

تي تم المعرب والدخيل وقد اعتمدوا في تصنيفهم على األساس ألتأريخي فأطلقوا على األلفاظ ال

اقتراضها بعد عصر  ىإدخالها أبان عصر االحتجاج أنها معربة وقالوا عن األلفاظ التي عر

االحتجاج أنها دخيلة
  (5 ) 

.  

اعلم إنهم مما يغيرون من الحروف األعجمية ما ليس من :)) وفي ذلك يقول سيبويه

((، فربما الحقوه بين كالمهم، وربما لم يلحقوه..... حروفهم
( )

رب من يغير من العف,

باإلبدال والزيادة والحذف لما يلزمه من ))وهذا التغيير يكون  األلفاظ المنقولة إليه

((التغيير
(3)

. 

                                                           
 (  )

  1: ,م  3 العدد األول  54المجلد ,مجلة المورد ,د علي زوين.أ,اللغوي  التأصيلرب ومنهج المع:ينظر 
 (  )

-الجامعة اإلسالمية العالمية إسالم آباد(دكتوراة)كل محمد باسل,المعرب والدخيل في اللغة العربية:ينظر  

 وما بعدها6 5:  33 ,كلية اللغة العربية -باكستان
 (5 )

  1: 916 بيروت ,دار النهضة العربية ,حسن ظاظا.من قضايا اللغة العربية د كالم العرب:ينظر  

 . 13  :  5 3 ,دكتوراة عامعة البصرة كلية التر بية حسين رضاته,من المباحث اللغوية في شروح الفصيحو

 .535/ , الكتاب،سيبويه(  )

 .535/ الكتاب(3)
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 .؟أم هي غير عربية هي عربية أوقد اختلف علماء العربية في أصول هذه األلفاظ 

أصول عربية  إلىعادة المعربات إفقد انقسموا إلى فريقين، فريق يرى أنه من الخطأ 

منهم الزعاجو
 ( )

وابن السراج(هـ   5ت)   
 ( .)

وفريق أخر يرى عكس ذلك (    هـ 6 5ت) 

 . فال يرى بأساً من إعادة المعربات إلى  أصول عربية

فأما النبهرج فليست عربية صحيحة، ))نجد ابن فارس يقول عن النبهرج من الدراهم ف

((فلذلك لم يطلب لها قياس
(5)

   ز وعو   من العربية عزءً  األلفاظ المعربة  عدّ ف أما الفريق الثاني. 

الذي يفسره بالصقر ( الباشق)كالخليل يبيح اشتقاق فعل من اسم ذات معّرب هو االشتقاق منها

وهي فارسية ,بشَق لجاز:من فعل الباشق  و لو اشتق))يقول,ربِّ ويذكر أنه فارسي ثم عُ ,الصغير

بت لألعدل  ((الصغير ُعرِّ
( )

. 

ن أ))بمذهب وسط  بقوله( هـ 3 3ت )الجواليقي  عاءد صحة ما ذهب إليه فقد ولكن هذا ال يؤك

فقال أولئك على األصل ثم لفظت به العرب بألسنتها . هذه الحروف بغير لسان العرب في األصل

((اه، فهي عربية في هذه الحال أعجمية األصليّ إفعربته، فصار عربياً بتعريبها 
(3)

. 

 

 :ريم وقوع المعرب في القرآن الك

ولقد اختلف العلماء في وقوع المعرب في ألفاظ القرآن الكريم من عدم وقوعه، فأنكر 

العلماء وعود كلمات أعجمية بين ألفاظ القرآن الكريم ومنهم ابو عبيده الذي قال قولته المشهورة 

(من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على هللا القول)
(6)

وأبن فارس.
( )

ن واب

                                                           

 .3 5،ص5م، ج944 -ل عبده شلبي، بيروت، معاني القرآن وأعرابه للزعاج، تحقيق عبد الجلي(   )

               -المعرب من الكالم االعجمي على حروف المعجم ألبي منصور الجواليقي بتحقيق أحمد محمد شاكر(  )

 .3:     9 القاهرة  , ،دار الكتب المصرية ,  ط 

 (.      بهرج)ماد   51ص ج,  وينظر لسان العرب البن منظور  3 / مقاييس اللغة البن فارس ( 5)

 555:كاصد الزيدي,فقه اللغة العربية: وينظر( بشق)6 |3العين( )

 .3 المعرب للجواليقي،ص( 3)

، 335  4ابراهيم أنيس، مكتبة االنجلو المصرية ط. من اسرار العربية د: وينظر 3 :المعرب للجواليقي ( 6)

: 3 . 
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االنباري
( )

مكان وقوع األلفاظ األعجمية في القرآن الكريم، وأعابوا عن قوله إويرى أخرون .

تخرعه عن كونه عربياً  بأن الكلمات اليسيرة ال {قُ ْرآنًا َعَربِيًّا}: تعالى
(5)

. 

ويرى الدكتور رمضان عبد التواب أنه من العبث إنكار وقوع المعرب في العربية 

وهذا األمر كان دأب العرب في عاهليتهم، إذ كانت تجري على . مالفصحى والقرآن الكري

ألسنتهم بعض األلفاظ التي يحتاعون إليها من لغات األمم المجاورة لهم بعد أن ينفخوا فيها من 

روح لغتهم من األصوات و األبنية وغيرها من خصائص اللغة العربية، ثم يتلقفها الشعراء 

وقد طال األمد على كثير من هذه األلفاظ في العصر  أرعازهم منهم، فيدخلونها في أشعارهم و

من لغتهم وربما نسوا أصلها في كثير من  الناس استعمالها وصارت عزءً  فَ لِ الجاهلي، فأَ 

األحيان، فأنزل هللا تعالى القرآن الكريم، بهذه اللغة العربية، التي أصبح بعض هذا المعرب من 

.لفاظ، التي عربها القوم من لغات األمم المجاورةمقوماتها فجاء فيه شيء من تلك األ
( )

. 

أهلها مع بعضهم البعض يكون  واختالطوعلم اللغة الحديث اليوم يرى إن احتكاك اللغات 

ليشمل لغات (المعرب)لغة ما طائفة من ألفاظ لغة اخرى ليتوسع مدلول  اقتراضمدعاة إلى 

 تتلخص في غنى اللغة بذخيرة من الكلماتاخرى غير العربية فضالً عما للتعريب من فوائد، 

التي تعبر عن كل ظالل المعاني اإلنسانية كما أنه يمدنا بفيض من المصطلحات العلمية 

عنها في نهضتنا العلمية نستغني الحديثة التي ال
(3)

. 

 

  
 

 

 المعرب في منهاج البراعة في شرح نهج البالغة:3

                                                                                                                                                                                

غازي مختار .د,آرائه اللغوية والنحويةدراسة ,أحمد بن فارس اللغوي:وينظر9:الصاحبي: ينظر( )

  5-  5: 999 ,  ط,طليمات

 .54 :الكويت, 946 ,  ط,( 1 5ت)بن القاسم  محمد, األضداد،البن االنباري ( )

 . 3 :العربية،  أسرارمن :ينظر ( 5)

 .565-539: ,فصول في فقه العربية: ينظر(  )

 .39 :العربية،  أسرارمن : ينظر( 3)
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ُمتبعاً علماء بة  وأشار إليها في مواضعها تحدث الشارح في المنهاج عن المفردات المعر

متعرضاً . عازماً القول في ذلك بأنها معربةبالدقة واألمانة في نقل المعلومة متسماً  اللغة 

ًً ما يذهب إليه بالرعوع للمعجم أو لشرحها بالشعر ذاكراً ما  االستشهاد والوقوف عندها سانداً

 :لجديدة، وهذا واضح في األمثلة اآلتيةأصابها من تغيير حتى صارت على تلك الصورة ا

ًْ ))قال الخوئي في قول اإلمام علي عليه السالم  :قــالطاب. 1 ًْ ًَ  انَ ا كَ إذَ  فَ فََكْي  نِ يْ قَ ابِ طَ  نَ يْ َب

(( انٍ طَ يْ شَ  ينَ رِ قَ وَ ،َ.رٍ جَ حَ  يعَ ضجِ ، َارٍ نَ  نْ مِ 
( )

الطابق وزان هاعر وصاحب ورويا معاً اآلعر )) 

((ب تابه والجمع طوابيقالكبير،وظرف يطبخ فيه معر
( )

. 

ى وهو الِمْقلَ  قال ابن دريد والط يجنبالفارسية، لط اَِعنُ ونجد الطابق عند الجواليقي هو ا

وقد تكلمت به العرب
(5)

. 

احب هكذا حكاه اللحياني عن الكسائي بكسر الباء وفتحها ر وصِ اعَ ابق، كهَ وقيل الط  

هو بفتح الباء ظرف من حديد هذه عن الفراء و و قاكالطاب اآلعر الكبير فارسي معرب تابه 

ونحاس يطبخ فيه فارسي معرب عمع طوابق وطوابيق
( )

. 

وصورته  األعجمياألصل  إلى أشاروقد    حياني والكسائيلللالشارح  متابعة فنالحظ

وقد عاءت في السياق بمعنى أن العذاب يغشيهم من فوقهم ومن تحت ( تابه)األصلية وهي 

 .ناسب لداللة الكلمة في اللغةأرعلهم وهذا م

 
 

ًَ أَ تَ ( )عليه السالم)قال اإلمام علي  :ةرــاألكاس.2 ًّ ًِ ت  شَ تَ  الِ ي حَ فِ  مْ هُ رَ مْ وا أَ ل  ّم  مْ هِ قِ ر  فَ وتَ . َمْ هِ ِت

ًَ ًَ  ةُ رَ اصِ يَ قَ الْ وَ  ةُ رَ سِ اَ كَ اأْلَ  تِ انَ كَ  يَ الِ يَ لَ  ًِ , مْ هُ اباً لَ بَ رْ أَ      ----  ,يَْحتاُزونَهُْم َعْن ريِف اآْلفاِق

 )
(  )

 

                                                           

علياه ) ، وهو مجموعة ما اختاره الشريف الرضي من كالم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب  نهج البالغة(  )

، للمطبوعاات مؤسساة الرافاد ،  نصه على أربع   نسخ خطية قديمة الشيخ قايس بهجات العطاارضبط  و( السالم

 ( . 533) ص (  45 ) الخطبة,  م  3 3 | هـ   5  ,  ط إيران,قم 

 .9 5|3 منهاج البراعة ( )

 .   :المعرب للجواليقي،:ينظر( 5)

 .46 /43  |، 5 تاج العروس للزبيدي:  ينظر( )
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رى بالكسر و الفتح لقب من ملك الفرس معرب سَ عمع كِ (( األكاسرة))قال الشارح الخوئي

خسرو أي واسع الملك ويجمع على كياسرة و أكاسر أيضاً وكلها خالف القياس والقياس كسرون 

(ونسوزن عي
( )

. 

على  معرب خسرو لقب ملوك اّل ساسان ويعني العادل يجمع في العربية وقيل أن كسرى

وقد تكملت به العرب( خسرو)اكاسرة واكاسر وهو اسم اعجمي و بالفارسية 
(5)

. 

وهي عاءت خالف القياس  أصلها اً كرافنجد الشارح أشار إلى أن هذه الكلمة معربة ذ

 .الفرس ملوك وعاءت في سياق اإلمام علي بمعنى
 

فقد قال الشارح في ( للجاما)لفظ  اأعجميتهمن األلفاظ التي أشار الشارح إلى  ( :امــاللج)-3

ا هَ امِ جَ لِ هُ بِ سَ فْ نَ  مَ جَ لْ أَ  ؤ  رُ امْ  هِ لِ مَ ى عَ لَ إِ  ور  ظُ نْ مَ وَ ))من خطبة له ( عليه السالم) قول اإلمام علي 

َعاِمهَا َعْن َمَعاِصي هللاِ َوقَاَدهَا بِِزَماِمهَا إِلَى طَاَعِة هللاِ   اهَ امِ مَ زِ ا بِ هَ م  زَ وَ  ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ْمَسَكهَا بِِل ًَ َ     فَأ

))
( )

. 

ام كما في الصحاح اللجام فارسي معربب لكَ عرّ مُ ( اللجام)أن فيرى الشارح
(3)

فنالحظ . 

 .فارسي معرب أن هُ  من عن أهل اللغةمحتجاً بما ورد  فارسي على أن هُ  ينص  الشارح 

بالفارسية  وأصله بل هو معرب: آخرونه عربي وقال أن  وقيل اللجاُم معروف  وذكر قوم 

ًْ غَ لَ ) (اْم
(6)

واللجام ضرب من سمات اإلبل، في الخدين إلى صفقتي العنق والجميع منها ألجم  .

                                                                                                                                                                                

  591 :(   9 ) نهج البالغة خطبة (  )

 .9 5|   منهاج البراعة ( )

والمعرب،   4 : 969 -, بيروت -دار العلم للماليين, ط, محمد التونجي.د,المعجم الذهبي: ينظر (5)

 . 4 ص

  16 -13 :(54 )ة نهج البالغة خطب(  )

الصحاح للجوهري في اللغة والعلوم والمصطلحات العلمية : و ينظر 3   |3 ينظر منهاج البراعة ( 3)

مرعشلي وأسامة  نديمأعداد وتصنيف ,والفنية للمجاميع والجامعات العربية تقديم عبد هللا العاليلي 

 .(جمل )مادة  5 |  ج 91    بيروت ط\العربية  الحضارةدار ,مرعشلي

 .533:المعرب للجواليقي ( 6)
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وهو عنان الجواد فارسي معرب  والعدد ألجمه
  ( )

لجام الدابة معروف وهو )ابن منظور يقول و

(كما قال سيبويه فارسي معرب
( )

ب في باب (هـ43 ت)فقد ذكر سيبويه. أن اللِّجام أعجمي ُمعر 

فدخلته األلف والالم  اعلم أن كل  اسم أَعجمي أُعرب وتَمّكن في الكالم:)األَْعَجمية بقوله األَسماء

يت به رعال صرفته فإنك إِذا,نكرة وصار ًّ ( وذلك)ما يمنع العربي إال أن يمنعه من الصرف,سّم

(---اللِّجام :نحو
(5)

. 

ب ألن أغلب من تكلم عنها عزم بكونها  أعجمية معربة ومنهم فنجد أن كلمة لَِجام ُمَعر 

 .يناسيبويه كما رأ

 

 
 

قال الشارح في قوله عليه السالم من كتاب له ( الدينار)من األلفاظ األخرى لفظ  :الدينار.4

(اراً ينَ دِ  ينَ انِ مَ ثَ اراً بِ دَ  تَ عْ تَ ابْ  كَ ن  أَ ي نِ غَ لَ بَ )لشريح بن الحارث قاضيه 
( )

الدينار ضرب من النقود . )

ار بالتشديد بدليل عمعه على فارسي معرب وأصله دن   أنه (قرب المواردأ)وفي  القديمة الذهبية

يرععان الكلمة إلى أصلها غالباً فأبدل من احد حرفي  ألنهماعلى دنينير،   دنانير وتصغيره

 (3) {وََكذَّبُوا بِآيَاتَِنا ِكذَّابًا }ال كقوله تعالى على فعّ  جيءيبالمصادر التي تضعيفه ياًء لئال يلتبس 
(3)

 ن من االلتباسامة ألنه أمن أآلوالدنّ  ارةالصنّ ال أن يكون بالهاء فيخرج على أصله مثل إ،  

.(قاله في الصحاح
(6)

. 

 

 بذكر رأي صاحب أقرب الموارد وصاحب الصحاح أشار الشارح إلى أنها كلمة معربة

 . وذلك من خالل الرعوع الى األصل اللغوي للكلمة محتجاً في ذلك بالجمع والتصغير

                                                           

 54 ص6ج ,  94 ,مهدي المخزومي وإبراهيم ألسامرائي، دار الرشيد . تح د, العين للخليل : ينظر(  )

 (لجم)مادة  366 :القاموس ا لمحيط للفيروز ابادي :  وينظر  1 3: الذهبي  المعجم: ينظر و(.لجم)مادة 

 (.لجم)مادة   33  |3لسان العرب (  )

 234| 3الكتاب (3)

 . 4 :( 5)نهج البالغة من كتاب له (  )

 . 4 : النبأ ( 3)

 . 9|1 منهاج البراعة ( 6)
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أل حق بكالم العرب .ب من األعجمية إلى لفظ دينار بأنه عرّ  اشار سيبويه في باب ما وقد

درهم، ألحقوه ببناء هجرع، وبهرج ألحقوه بسهلب، ودينار ففاما ما الحقوه ببناء كالمهم ))بقوله 

((ألحقوه بديماس
( )

. 

لك ذكره فهو معرب صار كالعربي ولذ( الدينار)تعرف له اسماً غير  العرب ال أنوقيل 

ُهم مَّْن ِإن تَْأَمْنُه ِبِديَنار   }هللا تعالى في كتابه العزيز  ، فنالحظ ان هللا عل وعال قد  ( ) {َوِمن ْ

أشهب :رنّ دَ مُ  ذون  وبر كثيُر الدنانير( رنّ دَ مُ )رعل :واشتقوا منه فعالً، قالوا. خاطبهم بما عرفوا

مستدير النقش بياٍض وسوادٍ 
(5)

. 

 االستعمالعملة ذهبية قديمة (  دينار يوس)معربة يونانية أصلها  ويبدو أن لفظ الدينار

وهو الرأي األنسب 
( )

. 
 

 ارِ الد   هِ هذِ  اءِ رَ ي شِ فِ  بْ غَ رْ تَ  مْ لَ فَ ))قال الشارح في قول اإلمام علي  عليه السالم  :الدرهم. 5

(( هُ قَ وْ ا فَ مَ فَ م ٍهَ رْ دِ بِ 
(3)

ب من النقود القديمة ضر: ال وفتح الهاء وكسرهاالدرهم بكسر الد  )) 

أقرب فارسي معرب وفي أنه  :قال في الصحاح ومنتهى األرب ,ة للمعاملة المضروبة من الفض  

 .رهام أيضاً بكسر الدالالمنجد يوناني معرب، وربما قالوا دِ الموارد و

 :قال الشاعر 

 لجاز في آفاقها خاتامي  عندي مأتي درهام أنلو 

 دراهيم هام وعمع الدرهم دراهم، وعمع الدر

الحصى في كل هاعرة   نفي الد راهيم تنقاد الصياريف تنفي يداها:قال الشاعر
 
 

نقل البيتين في الصحاح   
))(6)

الشارح في عجمية لفظ الدرهم نقله الجواليقي نقلهوما    
( )

. 

الجواليقي
( )

وقيل درهم يأتي بمعنى مشوش ومختلط وهو رأي غير مناسب للفظ الدرهم  .
( )

 . 

                                                           

 . 53، ص الكتاب مبح: ينظر(  )

 . 13: آل عمران (  )

 .59 :المعرب من الكالم األعجمي : ينظر( 5)

   :اللغة العربية والمعرب والدخيل في3  :المعرب للجواليقي : وينظر41 :المعجم الذهبي :ينظر(  )

 45 :(  5( ) ع )نهج البالغة من كتاب له ( 3)

 .96|1 منهاج البراعة( 6)
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ًَ هو الكبير السن : ر وقيلبَ الساقط من الكِ  مهَ رْ دَ مُ ال أنيرى ابن منظور ف أما . كان أياً

لغتان، فارسي معرب ملحق ببناء كالمهم، كهجرع: مُ هِ رْ والدِّ ًَ  مُ هَ رْ الدِّ وَ 
(5)

. 

 االستعمالالمفردة في المعجم وفي ما تقدم نجد الشارح يقف عند اللفظ طويالً متتبعاً  وفي ضوء

ًً  لفظ ومامبيناً الداللة األولى ل ًً  يظللها من المفاهيم   التي تتوارد عليها شارحاً مستشهداً

 .  في أعجمية األلفاظ ناقالً رأي غيره تبعاَ أهل اللغةمُ , بالشعر

 
 

ً  وَ سْ قَ  كَ نْ ا مِ وْ كَ شَ  كَ دِ لَ بَ  لِ هْ أَ  ينَ اقِ هَ دَ  ن  إِ فَ  دُ عْ بَ  اَ م  أَ )) في كتاب لهقال عليه السالم ( دهاقين. )6  ً  ةً

ً  ظَ لْ غِ وَ  (( ةً وَ فْ عَ اراً وَ قَ تِ احْ وَ  ةً
( )

بكسرها فارسي ن عمع دهقا( الدال)دهاقين بفتح ))قال الشارح .

ما تستعمل في الفارسية  اً وكثير    ---ففي برهان قاطع( ديهيكان) ف مخفّ (اندهكَ )معرب اصله

لقرية، رئيس ا: والدهقان بكسر الدال وضمها في النهاية قال ابن األثير.بةعلى صورتها المعر  

: أصلية كتدهقن الرعل وله دهقنة وقيل( نونه)ب صحاب الزراعة وهو معر  أ وومقدم النساء،

أقول الدهقان بكسر الدال وضمها مبنيٌّ على أصلهم في . زائدة وهو من الدهق االمتالء ( النون)

على مبني  برئيس القريةوإالّ فأصله بكسر الدال وتفسيره ,عجمي  فالعب به ما شئت:التعريب

األمير والرئيس والملك :وأحد معاني َكان في الفارسية   أصل الكلمة فإنها مركبة من ده وَكان

((وقد تطلق على الملك الظالم
(3 )

 (:الدهقُ )وفي العربية.

وأدهقت الحجارة إدهاقاً، وهو شدة يعصر بهما العنب عصراً  اي خشبتان يغمز بها الساقُ 

شدة الضغط ومتابعة الّشد :والدهقتالزمها ودخول بعضها بعضاً 
(6)

وهناك من يرى أن دهكان , 

وهو مؤرخ وحافظ سنن وروايات اإليرانيين فارسي معرب  مالك األرض أي صاحبها هو
(1)

. 

                                                                                                                                                                                

 .4  :المعرب من الكالم األعجمي :ينظر(  )

 .531:عبد النعيم محمد حسنين ، . ينظر قواعد اللغة الفارسية ، د(  )

  : لسان العرب و(  درهم) 33 :  ج: الصحاح :وينظر مادة درهم  (  9 -3  | العين للخليل : ينظر(5)

 (.درهم)مادة  41 :المعجم الذهبي:و ينظر( درهم)مادة  513 |

 .94 ص( 9 ( )ع)نهج البالغة من كتاب له (  )

 .6 1|،    ، وينظر المصدر نفسه ،   1 | 4 منهاج البراعة ( 3)

 (دهق)    | ولسان العرب 6  :المعرب للجواليقي :وينظر(دهق)مادة  3  |  العين : ينظر( 6)

 . 43 :المعجم الذهبي :ينظر( 1)
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ورعوعه  بذكره المصادر التي تقول بأعجميتهاوذلك أعجمية  اللفظة أن  إلى الشارحأشار 

 .للغة يؤكد قوله بوعود المعرب في ا وهذا أصل الكلمةإلى 

وردت في كتاب أمير المؤمنين عليه السالم الى أهل مصر لما بعث محمد بن : القسطاس. 7

ًِ  مُ كُ حْ يَ  ن  أَ  هُ رَ مْ أَ وَ )أبي بكر في قوله  ى وَ هَ الْ  عُ تبْ يَ  الَ اس، وَ طَ سْ بالقَ  ومَ قُ يَ  نّ وأَ ، َقِ الحَ بِ  اسِ الن   نَ يْ ِب

(واهُ سِ  نْ ى مَ لَ عَ ًُ  تهَ اعَ طَ  رَ ثَ آوَ  اهُ اتقَ  نْ مَ  عْ مَ  هللاَ  ن  أَ فَ  ئمِ اَل  ةَ مَ وْ لَ  ي هللاِ فِ  فُ خاَ يَ  الَ وَ 
( )

. 

او هو . الميزان أو أقوم الموازين هو,بالضم والكسر ( القسطاس)الى معنى  الشارحفأشار 

رومي معرب أوميزان العدل أي ميزان كان كالقسطاس 
( )

. 

ومن أسماء النقود مثل زان المي والقبان أو الكيال أو القفال كلها بمعنى القسطاس  إنوقيل 

 يونانية األصل الدينار وهي
(5)

َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا  }وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى , 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويلً   ،  ( ) { ِكْلُتْم َوزِنُوْا بِالِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخي ْ

(العرب قد تكلمت به وعاء في التنزيل أن الإأنه الميزان بالرومية )وهناك من يرى 
(3)

 .

اي قاضٍي في اليونانية( ديكستيس)وقيل أن القسطاس يونانية األصل أصلها 
(6)

. 

الميزان هو : بضم القاف وكسرها(( الِقسطار))و (( القُسطار))إما الجواليقي فيرى إن 

لى معنى الميزان وهو راعع ا( قسطار)ويقال للذي يلي امور القرية وشؤونها . بعربي وليس

وقالو التاعرُ . الصيرفي(: القسطار. )وقال قوم
(1)

. 

هو شاهين وهو ميزان   ، وقيلوأقومهاابن منظور من أن القسطاس هو اعدل الموازين  وذهب  

رومي معرب لقباناميزان كان من موازين الدراهم وغيرها وهو  أي، العدل
 (4)

. 

 

                                                           

 .339ص( 1 )نهج البالغة من كتاب له عليه السالم (  )

 13ص , 9 منهاج البراعة مج : ينظر(  )

 .3 :كل محمد باسل,والدخيل في اللغة العربية   المعرب:ينظر ( 5)

 . 53:  اإلسراء(  )

 .93 | -بيروت,عقوب بكر دار الفقه العربية السيد ي. نصوص في فقه اللغة العربية د:  ينظر  ( 3)

 .المكان نفسه المصدر نفسه:   ينظر( 6)

 .65 :للجواليقي،   األعجميالمعرب من الكالم :  ينظر  ( 1)

 .6 56|3لسان العرب : ينظر  (  4)
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َوالَ تَُملِِّك اْلَمْرأَةَ ِمْن أَْمِرهَا َما َعاَوَز ) من وصايا شتى في وصية السالم عليهقال : القهرمانة. 8

(ةٍ انَ مَ رَ هْ قَ بِ  تْ سَ يْ لَ وَ  ة  انَ حَ يْ رَ  ةَ أَ رْ مَ الْ  ن  إِ فَ  ,نَْفَسهَا
( )

ذكرها الشارح بأنها من الكلمات الفارسية . 

 والقهرمان هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه, المعربة
( )

 في القهرمان ، والقهرمان لغة 

كترعمان وكترعمان وهو من أمناء الملك وخاصته وهو الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور 

الرعل بلغة الفرس هذا ما عاء في كتب اللغة  
(5)

لكلمة تعني من يتدبر األمور السياق افبحكم . 

 .وينفذها

اء الحوائج بعدم إحالة تدبير أمور البيت من شر. وقد وعه الشارح قوله عليه السالم

واألمور الخارعية عن تدبير أنفسهن عليهن ؛ألن ذلك يؤذيهن ويذهب بجمالهن وينقص من 

 .االستمتاع بوعودهن

نالحظ أنه عليه السالم قد طرح فكرة عامة شاملة تنطبق على عنس النساء في عميع 

يكون )العصور وفي عصر انطالق النص وهذه خصيصة من خصائص نهج البالغة حيث 

(الزمانيشامالً فيما يطرح منهجاً فكرياً او فلسفياً ثابتاً يستوعب العامل المكاني والعامل النص 
( )

. 

نالحظ الشارح يراعع الكلمات المعربة في مضانها ويشير إليها مبيناً األصل اللغوي لهذه و

مات الكلمات وهو بهذا لم يخرج عن الشائع المتداول عند أهل اللغة والباحثة لم تجد من الكل

فضالً عن ذلك نجد الشارح .المعربة في شرح المنهاج إال القليل والغالب وعوده في باب الكتب

انه لم يتطرق إلى مفهوم  عنيكشف عن األلفاظ المعربة من خالل اللغويين والنحويين فضالً 

وإن استعمال ,المعرب وتعريفه ولم يحدد مساحته الداللية واللغوية ولم يتطرق إلى ضوابطه

كلمات المعربة في نهج البالغة دليل على أن العربية ليست بمعزل عما عاورت من لغات ال

                                                           

 .359 - 354 :نهج البالغة (  )

 . 55، ص 3 منهاج البراعة مج : ينظر(  )

، 3لسان العرب مجو ( قهر)مادة   53 | الصحاح   :وينظر   (قهر)مادة     ص  العين ج: ينظر (5)

 , (قهر)مادة . 516ص

 999  -9    اإلسالمية، الدراسات العربية  ط-نجوى صالح الجواد،. المرأة في نهج البالغة، د(  )

: 54. 
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ألسباب عديدة أهمها المد ,كالفارسية والرومية والحبشية إذ يؤكد قدم األلفاظ الداخلة لفضاء اللغة

 .اإلسالم الحضاري ومجئ 

 

 التطور الداللي: نيا  ثا

فاالتطور . ين التطور اللغوي والتطور الادالليويسمى التغير الداللي وهنا يجب التفريق ب

ميالداً ونشأةً حتى عصرنا الحاضر التاريخياللغوي هو معرفة اللغة من خالل مسارها 
( )

. 

داللاة مفرداتهاا، وذلاك  أو وهو في معناه البسيط التغير الذي يطرأ على اللغة ساواء فاي أصاواتها

بحياة األمم في كافة مجاالتهاكله نتيجة عوامل مختلفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
( )

. 

((فقد اعتبر التطور قانوناً طبيعياً في كل شـيء، وان اللغة البشـرية بمقتضى ذلك تتطور))
(5)

. 

بصورة تدريجية بطريق آلاي ال دخال فياه لاإلرادة   تغير مدلول الكلمة أما التطور الداللي فهو

ماان والمكاان ظااهراً أثاره عناد عمياع األفاراد بعالقتاي المجااورة والمشاابهة مقياداً بالز اإلنسانية 

  الذين تشملهم هذه البيئة
( )

ظاهرة شاائعة فاي كال اللغاات يتلمساها كال دارس لمراحال نماو وهو .

اللغة وأطوارها التاريخية، وهو عزء من التطور اللغوي العام الذي يشمل اللغة بكل عوانبها مان 

صوت وصرف ونحو وداللة
(3)

. 

هاو معاروف وماألوف، وهاو  المعناى منهاا ماا تغييارهناك أسباباً كثيارة لمعروف ان  هووكما 

هاو مارتبط  الحاعة إلى كلمة عديدة أو كلمة أقدر من غيرها على التعبير عن المقصود، ومنها ما

 .بأية حاعة عملية أخرى

 

 

                                                           

،  دراسااات العربيااة طالاادكتور ابااراهيم السااامرائي، معهااد البحااوث وال: التطااور اللغااوي التاااريخي: ينظاار(  )

 .9م، ص966 

عاودة خليال اباو . التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم دراسة داللية مقارنة، د: ينظر(  )

 .3 ، ص943 ،  عودة، ط

 .43:،   3  ,عالم الكتب الحديثة، قرطاج، تونس, ط ,محمد شندول. التطور اللغوي في العربية الحديثة د(5)

  ,وما بعدها  5 :336 ،   نهضة مصر للطباعة والنشـر ، ط علي عبد الواحد وافي. علم اللغة د: ينظر ( )

-،دار المحجاة البيضااء   ، ط ,البحاث اللغاوي عناد عاالم سابيط النيلاي، عباد الحساين موساى وادي : ينظر( 3)

 3   : 3. 
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 جهد السابقين والمحدثين  في مجال التطور الداللي. 1

في الدراسات التي تعنى بتطور الدالالت، لكن هذه لعلماء السابقين محاوالت أولى كان ل

المحاوالت كان ينقصها المنهج العلمي في البحث ، ألن غايتهم  في البحث كانت هي خدمة الدين 

بين اللغة العربية والدين  الوثقى بشكل عام وفي بعض الجوانب أكثر من غيرها، وذلك للصلة

ة في الكتب التي ألفت لخدمة القرآن الكريم ابتداء، اإلسالمي، فنجد عهودهم في هذا المجال مبثوث

األشباه ))و ( تأويل غريب القرآن البن قتيبة وكتاب االتقان في علوم القرآن للسيوطي)ومنها 

التي ألفت  كثير من الكتب هذا إلى عانبلمقاتل بن سليمان البلخي، (( والنظائر في القرآن الكريم

ين للجاحظ وكتاب أدب الكاتب البن قتيبة وكتاب الصا ييان والتبكتاب البك العربيةعلوم اللغة  في

حبي البن فارس والمزهر في علوم اللغة وآدابها للسيوطي وغير هؤالء من  العرب القدماء 

والمحدثين 
( )

. 

 

 عوامل التطور الداللي. 2

ومنها بعد أن تعرضنا لمفهوم التطور الداللي البد من اإلشارة إلى عوامل التطور الداللي
( )

. 

الكلمة، فاستعمال العام مثالً في بعض ما يدل عليه يزيد مع  استعمالعوامل متعلقة بكثرة  . 

تقادم العصر عموم معناه ويقصر مدلوله على الحاالت التي شاع فيها استعماله فمن ذلك 

ليه إتجاه والمؤمن والكافر، فالحج معناه في األصل قصد الشـيء واإل الصيامالحج و ألفاظ

م شاع استعماله في قصد البيت الحرام، حتى أصبح مدلوله الحقيقي مقصوراً على هذه ث

 .الشعيرة

استعمال الكلمة في معنى مجازي يؤدي غالباً إلى انقراض معناها الحقيقي وحلول هذا  . 

، فقد انتقل معنى األفن من قلة اللبن (واألفن ,ةالوغى، والعقيق)المعنى المجازي محله مثل 

من اختالط األصوات في الحرب إلى ( الوغى)معنى  وانتقالإلى نقص العقل،  في الناقة

                                                           

-533:السااعران, علاام اللغااة,61 -3  :سإبااراهيم أنااي.د,داللااة األلفاااظ, 5التطااور الااداللي ص:   ينظاار (  )

 .4  :كاصد الزيدي,وخصائص العربية فقه اللغة,65 - 6 :أولمان,الكلمة في اللغة دور,  5

علام الداللاة التطبيقاي فاي التاراث : وينظار  ,وماا بعادها 9 5 : علاي عباد الواحاد وافاي. علم اللغة د: ينظر(  )

 .  3-339: رههادي ن. العربي، د
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إلى ما يذبح  من الشعر الذي يخرج على الولد من بطن أمه(  العقيقة )ومعنى  الحرب نفسها

عنه عند حلق ذلك الشعر
( )

. 

ي عوامل متعلقة بانتقال اللغة من السلف إلى الخلف وما ينجم عن هذا االنتقال من تغير ف .5

فقد تخرج كلمة من الكلمات من موطنها ))معاني الكلمات عن طريق التوسع في المجاز، 

((األصلي فتستعيرها أمة من األمم، وعندئذ تغير هناك علدها وتلبس ثوب هذه األمة
( )

. 

من العوامل االخرى، تغير طبيعة الشـيء أو عناصره أو وظائفه يؤدي إلى تغير معنى  . 

كانت تطلق على آلة الكتابة أيام كانت تتخذ من ريش الطيور (. شةالري)الكلمة مثل كلمة 

منها آلة الكتابة المتخذةولكن تغير مدلولها األصلي تبعاً لتغير المادة 
(5)

. 

فنجد أن هذه أهم األسباب  التي تؤدي إلى تطور معاني المفردات من خالل الكيفية التي  

 .عملية التواصل تستعمل بها المفردة والوظيفة التي تؤديها في

 

 أنماط التطور الداللي في منهاج البراعة في شـرح نهج البالغة: ثالثا  

تتبع الشارح في المنهاج نجده يكشف عن التطور في المعنى عن طريق استحضار  في ضوء

في األصل الذي يمكن أن نطلق عليه المعنى الحقيقي و الذي يساعد على  معنى الوحدة المعجمية

وذلك عن طريق الكشف عن العالقة الرابطة بينهما وتتخذ طريقة ( المجازي)فهم المعنى 

الكشف عن المعنى طريقة التحليل والربط بين هذه الصفات من أعل الكشف عن المعنى الجديد 

ولم يتطرق له بمفهومه النصي ( التطور الداللي)ونجد الشارح في المنهاج، لم يذكر مصطلح 

 اعلم أن ))فقد حّد الحقيقة والمجاز بقوله  ي مسألة الحقيقة والمجازف االستعمالولكنه أشار إلى 

فيقال لها الحقيقة , وقد يوصف بها الجملة, الحقيقة اللغوية:فيقال له,الحقيقة قد يوصف بها المفرد

بها ما وقعت له في  كّل كلمة أريد قال الشيخ عبد القاهر: فالحقيقة في المفرد  فأقول, العقليّة

 ًّ كلمة أريد بها وكل  –كاألسد للبهيمة  وقوعاً ال يستند فيه إلى غيره فهي حقيقةوضع واضع 

                                                           

   5:وعلم اللغة علي عبد الواحد وافي.3 : طور الدالليالت:ينظر (  )

، 991 رمضااان عبااد التااواب، مكتبااة الخااانجي، القاااهرة، . التطااور اللغااوي مظاااهره وعللااه وقوانينااه، د(  )

 .4  ص

 .36التطور الداللي، ص: ينظر( 5)
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 أسد: كقولك للّشجاع, بين الثاني واألّول فهي مجاز ما وقعت له في وضع واضعها لمالحظة

ة والشرعيّة:يد وفيه :وللنعمة  ًّ التي ثبت الوضع   أنه يلزم على ما ذكره خروج الحقائق العرفّي

إنّما وضعت للمعاني الثانوية بمالحظة المناسبة  ألنها, الحقيقة ودخولها في المجازبالنقل من 

إن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له من : فاألولى أن يقال,بينها وبين المعاني األول 

(( حيث هو كذلك
 ( )

استعمال الكلمة  فيما وضعت له  تمييزاً عن ما استعمل فنجده  يؤكد على  

خذ هذا الفرس مشيراً إلى الكتاب بين يديك فإن لفظ الفرس هنا :غير ما وضع له مثل أن تقول في

في اصطالح به   بقيد الحيثية وقصدمجاز مستعمل في غير ما وضع له وليس بحقيقة وال 

 أي المعنى الذي شاع استعمال الناس له ال على أنه المعنى المبدوء به في نشأة اللغة التخاطب

رع في الدعاء، فإنه وإن كان يصدق عليه أنه لفظ استعمل الصالة إذا استعمله المتشـّ  لفظ لمث

استعماله فيه ليس من حيث إنه موضوع له، بل  إنلغة العرب إال  إلىفيما وضع له، ولو بالنسبة 

ومثله ما لو استعمله اللغوي في  من حيث وعود العالقة والمناسبة بينه وبين المعنى الشـرعي

فنجده يقّر بوعود التطور في داللة األلفاظ مع وعود عالقة رابطة بين  ان المخصوصة األرك

فلفظ الصالة للعبادة المخصوصة والدعاء  المعنيين اللغوي والشـرعي عن طريق االستعمال 

 فإنها حقيقة شرعية في العبادة ومجاز شرعي في الدعاء
( )

تغيير األلفاظ  أساسالذي هو      

هو  فاالستعمالهو الذي يحدد معنى األلفاظ ومدى شـيوع ذلك المعنى أو اندثاره،  داللياً ألنه

اللغة، ولذا عّد من أهم عوامل التطور الداللي لأللفاظ أحياءوسيلة 
(5)

ونجد الشارح يعتمد في  

بيان معاني األلفاظ وتطورها بالرعوع الى أهل اللغة من دون ان يحدد المقصود بأهل اللغة على 

إن ما يحصل : اعلم أن  معرفة المعاني الحقيقية والتفرقة بينها وبين المعاني المجازي ة))يره حد تعب

هذا اللفظ حقيقة : أن يقول أهل اللغة(: أحدها)بالرعوع إلى أهل اللغة، وذلك يكون على وعوه 

لفالني وإن  أن يقول إن  اللفظ الفالني موضوع للمعنى ا(: الثاني. )في هذا المعنى ومجاز في ذلك

                                                           

 . 9   - 4   / : منهاج البالغة(  )

-.4  ؛ بيروت لبناان اني الطبعة األولى مؤسسة التاريخ العربيمختصر المعاني لسعد الدين التفتاز: ينظر(  )

 ، (ت.د)، 51-56 | وينظر أصول الفقه للعالمة محمد رضا المظفر، نشـر دار التغيير،  9  

المباحاث الداللياة فاي شاروح : وينظار  5 : ، وداللاة األلفااظ51 : احماد مختاار عمار: علم الداللة: ينظر( 5)

 .543- 54:عنان  ناظم حميد,نهج البالغة المطبوعة 
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أن يقول هذا المعنى متبادر من هذا اللفظ أو سلبه (: الثالث. )استعماله في الفالني خالف وضعه

((أو نحو ذلك من طرق التعبير واألفهام. عنه غير صحيح
( )

. 

ومن خالل مالحظة األلفاظ التي تابع الشارح ما عرى عليها من تطور داللي يمكن التعرف 

 :تطور، ومنهاعلى أهم مظاهر هذا ال

()تضااييق المعنااى)(التخصاايص الااداللي ويساامى أيضاااً  . 
( )

ويااراد بااه تحوياال الداللااة ماان . 

معنى كلي إلى معنى عزئي وتضييق مجالها
(5)

وذلك مان خاالل قصار داللاة العاام علاى . 

 .    ويكمن وراء هذا التحديد في الدالالت, طائفة من أفراده وتحديد معانيه وتقليلها 

يستعمل المعنى العام  يتعلق باالستعمال العرفي أو الديني، وذلك عند ما نها ماعوامل كثيرة م

إلى اضمحالل عموم  االستعمالتدل عليه، وبمرور الزمن يؤدي ذلك  للفظة بكثرة في بعض ما

شاع فيه استعمالها داللتها العامة ليتحدد مدلولها على ما اختفاءمعناها، أو 
( )

. 

 كثيرة تخصيص معاني األلفاظ العربية وهي إلىب المؤدية وقد تلمس المحدثون األسبا

 إلىاألثر التشـريعي الذي اتجه بالمعنى نحو التضييق والتحديد، واالنتقال من الكلية  أبرزها

الجزئية، ومن العموم إلى الخصوص
(3)

فالتطور الداللي يحدث تدريجياً في أغلب األحوال، )) 

((ير في المعنىولكنه قد ينتهي آخر األمر بتغيير كب
(6)

عاء به الدين  ما إلىتنبه ابن فارس  وقد 

          الجديد من ألفاظ، وما تغيّر من الدالالت تضييقاً أو توسعاً، معلالً ذلك تعليالً يتفق 

كانت العرب في : ))وقوانين التطور اللغوي الذي تعتمدها الدراسات اللغوية الحديثة إذ قال

      -وقرابينهم فلّما عاء هللا . آبائهم في لغاتهم، وآدابهم ونسائكمعاهليتها على إرث من إرث 

باإلسالم حالت أحوال، ونسخت ديانات وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من  -عل ثناؤه

                                                           

 .53/  : منهاج البراعة(  )

 .3  علم الداللة أحمد مختار عمر، ص( )

 .43 : أولمان,دور الكلمة في اللغة   :ينظر( 5)

 .3  : علم الداللة، أحمد مختار عمر :ينظر( )

تقدمت بها عناان نااظم المباحث الداللية في شـروح نهج البالغة المطبوعة، دراسة موازنة اطروحة : يُنظر( 3)

  54، ص 339 حميد، كلية التربية للبنات، عامعة بغداد، 

، الطبعااة األولااى، ، مكتبااة المعااارف للنشااـر ألراعحاايعبااده . اللهجااات العربيااة فااي القااراءات القرآنيااة، د( 6)

 .9  : 999 والتوزيع
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فكان مما عاء .. مواضع إلى مواضع أُخر بزيادات زيدت وشـرائط شـرطت، فعفى اآلخُر األّول

األمان : من: مسلم والكافر والمنافق، وأن العرب إذ عرفت المؤمنبه االسالم ذكر المؤمن وال

     التصديق، ثُّم زادت الشـريعة شـرائط وأوصافاً بها ُسمي المؤمن باإلطالق مؤمناً : وهو

وكذلك اإلسالم والمسلم وإنما عرفت منه إسالم الشـيء ثم عاء في الشـرع من أوصاف ما 

((عاء
( )

على  -فيما بانت-لناس رسوالً مبشـراً ونذيراً قد بانت نتائجه فبعد أن، بعث هللا في ا 

اللغة، فقد دفعت العقيدة الجديدة المجتمع العربي إلى إبداع لغوي صحب هذه الثورة الدينية، 

والفكرية والسياسية واالعتماعية واالقتصادية التي عاء بها االسالم فاستجدت كلم  وأميتت كلمات 

ن األلفاظ انحساراً أو اتساعاً واستجدت لها دالالت لم تسن لها من م ةوتغيرت دالالت كثير

قبل
( )

. 

   إليهاوقد وردت في المنهاج ألفاظ خصصت داللتها العامة بدالالت محددة التفت      

لتحليل، ومن أهم هذه في اباللغة ودقته  إحاطتهالشارح محلالً ومتتبعاً لدالالتها، كاشفاً عن سعة 

  : األلفاظ هي

 : داثــــاألح - 

 (( مْ هِ يْ لَ عَ  عُ تابَ تَ تَ  داثٍ حْ أَ وَ ))  ()الخوئي في قول اإلمام علي  الشارحقال 
(5) 

األحداث )) .

((الحادثة وخصت في العرف بالنوائب المتجددة األمورعمع حدث بفتحتين وهي 
 ( )

 .  

يس بمعتاااد الحاادث فااي اللغااة هااو الحااديث نقاايض القااديم وهااو األماار الحااادث المتجاادد الااذي لاا

والحدث من أحداث الدهر شبه النازلة والحدث االبداء
(3)

. 

فكلمة الحدث كانت تعني اول األمر نقيض القديم وهو اإلْباداء، ثام خصصات فأصابحت تطلاق 

وهكذا انتقل معناى الحادث مان العاام . على النوائب المتجددة ألن من خصائص الحدث هو التجدد

                                                           

 . 4-14: لصاحبيا(  )

 .339 :علم الداللة التطبيقي في التراث العربي: ينظر(  )

 . 5 ص (  )نهج البالغة الخطبة ( 5)

 .31 -  36 | منهاج البراعة (  )

 (.حدث)مادة  196، ص ولسان العرب البن منظور، ج( حدث)مادة  11 ، ص5ينظر العين للخليل، ج( 3)
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األساساية وهاي النوائاب والحاافز  ةخاصاال ةتجدد إلى الصافإلى الخاص اي من األمر الحادث الم

ويكمان . ،التجاددلهذا التخصص الداللي هو المفهوم المشترك والعالقة الرابطة بين الداللتين هي 

وراء هذا التحدياد فاي الداللاة كماا اشاار الشاارح هاو االساتعمال العرفاي وهاو عامال مان عوامال 

الداللي صالتخصي
( )

.
 

َوفَرَض َعلَْيُكُم َحج  بَْيتاِه الَحاَراِم ( )))ال الشارح الخوئي في قول اإلمام علي ق : جــــالح. 2

نَامِ  ًَ ((ال ِذي َعَعلهُ قِْبلَةً لأِِل
( )

في لسان الشاـرع أو المتشاـرعة  و هو القصد الحج بالفتح والكسـر)) 

مااواطن  هللا الحاارام تقرباااً إليااه ساابحانه بأفعااال مخصوصااة فااي زمااان مخصااوص فااي تقصااد بياا

((مخصوصة
(5)

. 

لداللتها أو متنبهااً لهاا ولاو رععناا إلاى  فالشارح عرف الحج تعريفاً اصطالحياً ولم يكن متتبعاً 

ولم ,عظيم أو القيام بأمر ٍكبير ثم تخصص في القصد إلى  عموماً في اللغة هو القصد الحج   اصل

يكن في العصر الجاهلي أمر أهم وأعظم من زيارة الكعبة والطواف حولها  
( )

 . 

وَحَجْجُت فالناً واعتمدته أي قصدته ورُعل  َمْحجوج أي مقصاود وقاد حاج  بناو فاالن  فالنااً إذا 

 :أطالوا  االختالف إليه من ذلك قول الُمخب ل الس عدي  

 عوفي حلوال ً كثيرة واشهد من  

 المذعفرا نيحجون ِسّب الزبر قا      

( أي يقصدونه ويزورونه 
(3)

 . 

فالحج معناه في األصل قصد الشـيء واالتجاه اليه ثم شااع اساتعماله فاي قصاد البيات الحارام، 

حتااى أصاابح مدلولااه الحقيقااي مقصااوراً علااى هااذه الشااعيرة والعالقااة الرابطااة بااين المعنااين هااي 

والسبب وراء هذا التخصايص تشاريعي وهاو قصاد التوعاه إلاى البيات  االختالف إطالةوالتزاور 

 .باألعمال المخصوصة فرضاً وسنة

                                                           

 .3  :ينظر علم الداللة، احمد مختار عمر (  )

 (.3 )، ص( )خطبة: نهج البالغة(  )

 . 4 |،  ةينظر منهاج البراع( 5)

 1  :التطور الداللي بين لغة الشعر والقرآن الكريم:ينظر(  )

 .(.حجج)مادة .114|  لسان العرب :ينظر(3)
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 بين أظهركم- 3.

نبِهِ ( )))قال الشارح في قوله  ًَ ((الُمقيَُم بَْيَن أَظهُِرُكم ُمرتًهن بِذ
( )

 

 ى بينهم، وفائدة ادخالهبين اظهر الناس وبين ظهريهم وبين ظهرانيهم بفتح النون كلها بمعن))

 إليهم وكان المعنى أن ظهراً  واالستنادبهم  االستظهارفي الكالم أن أقامته بينهم على سبيل 

 ةاإلقامه فكأنه مكنوف من عانبيه هذا أصله، ثُم كثر حتى استعمل في ءمنه قدامه وظهراً ورا

((ن كان غير مكنوف بينهمإبين القوم و
( )

 أن سبب تخصيصه كونه فنجده يؤكد أصله ذاكراً  , 
 

 

 

وتكون بين  صافة بمنزلاة وساط وخاالل كقاولهم علساُت باين القاوم كماا تقاول وساط . غالباً فيه

القوم، 
(5)

. 

فكلمة بين تعني أوالً وسط وخالل ثم أصبحت تطلاق علاى اإلقاماة باين القاوم ألن مان صافاتها 

 .هي المكوثاألساسية هي الظهور والتفريق والعالقة الرابطة بين الداللتين 

المعناى  انتقاالونجد العامل االساس وراء هذا التغير الداللي في معنى المفاردة الاذي أدى إلاى 

من العام إلى الخاص هو رصد المفردة داخل السياق  الذي سااعد الشاارح  علاى معرفاة المادلول 

ل الااذي تخصصاات بااه اللفظااة وذلااك ألن الداللااة تعنااي المعنااى الااذي يفرضااه السااياق  علااى مجماا

وتكون متجاوزة في أغلب األحياان للمعناى المعجماي ومتطاورة عناه لتتفاق ماع مقتضاى , النص 

في لحظة زمنية واحدة واالصطالحالحال  وكل  قد أوعده الوضع 
 ( )

. 

 

 ( ةـــالبدع)  -4

                                                           

 (.3  )، ص( 36 )نهج البالغة  الخطبة (  )

 . 6 ، ص5منهاج البراعة مج(  )

 ، (بين)مادة  31 -33 ، ص لسان العرب البن منظور ج و(بين)مادة , 5 ،  الصحاح ج :ينظر(5)

 .1 : ,م993 ,  ليبيا,منشورات عامعة قار يونس ,  ط نور الهدى لوشين.د,وتطبيقاً  علم الداللة دراسة:ينظر(  )
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((تَاَدعُ إنماا بَاْدء ُوقاوِع الِفاتَِن أَهاواء ُتتب اُع، وأَْحكااُم تُبْ )) ()قال الخوئي فاي قاول اإلماام علاي  
 ( )

 

((هو زيادةَ في الدين أو نقصان منه ابتدأه ثم غلب على ما أياسم من ابتدع األمر , البدعة ))
( )

. 

الحادُث وماا ابتاُدع مان : ، اساتنبطها وأحادثها، والبدعاةُ الركيةوبدع الشـيء أنشأهُ وبدأهُ، وبََدَع 

أتى ببدعةٍ : الدين بَعَد االكمال وأبدع وابتدَع وتبدع
(5)

. 

وإقتداء ومنه قيل  احتذاءواإلنشاء صفة بال  اإلبداعفيرى أن البدع هو األصفهاني الراغب  أما

مااادة  الشااـيء بغياار آلااٍة وال إيجاااداسااتُعمل فااي هللا تعااالى فهااو  وإذاركيااة بااديع أي عدياادة الحفاار 

 .مكان  والزمان وال

ُُ السَّ َماَواِ  َواَرْر ِ  }والباديع يقاال للمبادع كقولاه تعاالى  والبدعاة فاي الماذهب إياراد  ( ) { بَ ِدي

 قول لم يستن قائلها وفاعلها بصاحب الشـريعة وأصولها المتقنة
(3)

. 
 

يدل علية يزيل ماع تقاادم العهاد عماوم معنااه ونجاد ذلاك فاي  كثرة استعمال العام في بعض ماف

ق بالعقائاد المفردات التي كانت عامة المدلول ثم شاع استعمالها في اإلسالم في معاٍن خاصة تتعلا

...أو الشعائر او النظم الدينية
 (6)

. 

بااال احتااذاء واقتااداء وأصاابحت تطلااق علااى كاال زيااادة  واالبتااداءفأصاال البدعااة هااو اإلنشاااء 

هاو ,ذكاره الشاارح مشايراً  إلاى أن السابب وراء التغيار فاي المعناى   ونقصان في الدين وهاذا ماا

 .صل استعمالها الفصيحفتضييق الداللة يؤدي إلى مخالفة أ,غلبة االستعمال 
 

 :بـــالعق. 5

                                                           

 (.44)ص( 33)نهج البالغة(  )

 .3  ، ص منهاج البراعة مج(  )

وينظار تااج العاروس (بادع)مادة , 16/  الصحاح ج: وينظر( بدع)مادة  53 ، ص لسان العرب ج: ينظر(5)

 ، (بدع)مادة  4، ص  ج

 . 1  : البقرة (  )

 .63القرآن ص ألفاظمفردات : ينظر( 3)

 .35التطور اللغوي، ص: ينظر( 6)
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((وكذلَِك الَخلُف بَِعقِِب الس لَفِ ( )))قال الشارح الخوئي في قول اإلمام علي 
( )

العقب )) 

بكسـر القااف وبساكونها التخفياف، يقاال عااءني عقباه وأصال الكلماة عااء زياد يطاأ عقاب عمارو 

كثر حتى قيل عااء عقباه، ثام كثار حتاى والمعنى كلما رفع عمرو قدماً وضع زيد قدمه مكانها، ثم 

قيل عاء في عقبه فالمعنى في أثاره وقاد يكاون  فإذاالمتابعة والمواالة،  : استعمل لمعنيين، أحدهما

 .متأخراً عنه

عاااء فااي عقااب شااهر رمضاان اذا عاااء، وقااد بقااي منااه : ادراك عاازء المااذكور معااه يقاال: والثااني

((بقية
( )

. 

ري في الصحاح  والجوه وهذا ما ذكره ابن منظور
(5)

. 

 به الحقاً وعلى ذلك فالمعنى األصلي هو التتابع والمواالة فجاء زيد يطأ عقب عمرو أي تابعه 

والمعناى الارابط باين الاداللتين , وعاء الخلف عقب السلف أي عاء الخلاف متاأخراً عان السالف , 

فاي معناى قولاه  هو صفة مشتركة بينهما هي التأخر فكل منها يتصاف بهاا وهاذا مااذكره الشاارح

() ((الخلف بعقب السلف. )) 

 

  : رةـــالعت. 6

من األلفاظ التي انتقل فيها المعنى من االستعمال العام إلى معنى مخصوص ولو ذكرت 

 فنجد لفظ, اللفظة في أي سياق سيتبادر إلى الذهن المعنى الخاص الذي تطورت إليه اللفظة 

((الِعتَارِ ِعْتَرتهُ َخْيُر )) ()العترة في قوله 
( )

وعههاا الشاارح إلاى معناى خااص خرعات إلياه  

:كما حقق فيه الخوئي هي.فالعترة في أصل اللغة ,اللفظة وهو المقصود بالعتَرة 
 (3)

 

الصخرة العظيمة يتخذ الضب عندها عحراً يأوي اليه وهذا لقلاة هدايتاِه وقيال أن العتارة أصال  -أ

 .هاالشجرة المقطوعة التي تنبت من أصولها وعروق

                                                           

 (. 6 )، ص( 4 )نهج البالغة، خطبة (  )

 . 9 ، ص3منهاج البراعة مج(  )

 (.عقب)، مادة 53 /  ، وينظر الصحاح ج(عقب)مادة    53، ص لسان العرب مج: ينظر( 5)

 (.59 -54 )ص(  9)الخطبة : غةنهج البال(  )

 .46-43ص 1مج, ينظر منهاج البراعة( 3)
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 .وهي قطاع المسك الكبار في النافجة والريقة العذبة -ب

من علي وفاطمة عتارة ( ص)محمد  ذريةوالعترة ولد الرعل وذريته من صلبه ولذلك سميت  -ج

 .محمد

 .والعترة الريح والشجرة كثيرة اللبن صغيرة -د

 .والعترة هو الذكر، وما ينبت متفرقاً  -هـ

الشاجرة التاي ي خصت داللة لفاظ العتارة باآل البيات، فهام ونجد هذه المعاني مجتمعة هي الت

وفرعها أمير الماؤمنين وأوالده وهام الهاداة علاى معناى الصاخرة العظيماة ( )أصلها رسول هللا 

التي يتخذ الضب عندها عحراً يأوي اليه لقلة هدايته، وهم أصل الشاجرة المقطوعاة ألنهام وتاروا 

توا مان أصاولهم وعاروقهم اليضارهم قطاع مان قطعهام، وظلموا وعفوا وقطعوا ولم يوصلوا، فنب

وهم ينابيع العلم على معنى الشجرة كثيرة اللبن وهم ذكران غير اناث على َمْن قال إن العترة هام 

الذكر وهم خير هللا وحزبه على معنى الريح، وهام أصاحاب المشااهد المتفرقاة وبركااتهم مبثوثاة 

تفرقفي المشـرق والمغرب على معنى البيان الم
( )

. 

وهذه المعاني التي ذكرها الشارح عاءت في كالم العرب
( )

. 

المعناى الاذي آلات إلياه اللفظاة مبينااً ماا وفحاول الشارح ان ياذكر معناهاا فاي األصال اللغاوي 

بينهما من حقائق مشتركة ععلت المعنى الجديد مالزماً للفظة وهذا التالزم هو عامل مان عوامال 

اإلسااالم الااذي أخاارج اللفظااة ماان معناهااا المتعااارف عليااه إلااى آخاار التطااور الااداللي وهااو مجاايء 

 .فرضته الحاعة في الدين اإلسالمي الجديد
 

 : اقـــــالنف. 7

بِتَْقاوى هللاِ وأَُحاذ ُركْم أَْهاَل أُوِصايُكْم ِعبااَد هللا ِ)) ()قال الشارح الخاوئي فاي قاول اإلماام علاي 

ًِ نفَ الِّ  ((اِق
(5)

. 

                                                           

 .46، ص1مج, منهاج البراعة:ينظر(  )

، 1وتااج العاروس للزبيادي ج( عتار)ومابعادها ماادة  196 ، ص لساان العارب البان منظاور مابح:ينظر (  )

 (.عتر)مادة  46 ص

 (.   )ص(  9 )نهج البالغة، الخطبة ( 5)
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وان  إيماناهكفره ويظهار  العرب بالمعنى المخصوص، وهو الذي يستراسم لم يعرفه ))النفاق 

كان أصله في اللغة معروفاً، يقال نافق ينافق منافق ونفاقاً، وهو مأخوذ من النافقااء أحاد عحرتاي 

مان النفاق وهاو الساـرب الاذي : ذا طلب من واحد هارب إلاى اآلخار وخارج مناه، وقيالإاليربوع 

األرض أي و الذي يستر الكفر ويظهر غيره من النفق وهو السـرب في يستتر فيه بستره كفره، وقيل ه

((يسااتتر باإلسااالم كمااا يسااتتر فااي الساارب
( )

أمااا مااادة نفااق فااي كتااب اللغااة ذات صاايغ متعااددة، . 

يقاال نفاق الفارس . ومشتقات متنوعة وبااختالف الصايغ والمشاتقات، اختلفات المعااني والادالالت

فيها .بيع نفاقاً راج ونفقت السلعة تنفق نفاقاً غلت ورغبوالدابة ينفق نفوقاً مات ونفق ال
( )

 

نفق تحمل معاني متعددة منها الستر والخروج من اإليمان من غير الوعه الاذي دخال  إنوقيل 

وكذلك إظهاره غير مايضمرهُ ظاهره أيمان وباطنه كفر. فيه تشبيهاً باليربوع فانه نأفق
(5)

. 

فاي الداللاة  ظة ثم ذكر أصلها في اللغة ثم تطور اللفظة وتخصصها بين الشارح المعنى العام للف فقد

 .وهي االخفاء واالستتار, ومن مالحظة المعنيين العام والخاص أن بينها عالقة مشتركة 
 

 : ( يءـــالف . )8

يَن َوَعلَُب َو إِن ما هَُو فَْيء  لِْلُمْسلِمِ , لي وال لََك إِْن هَذااْلماَل لَْيَس ())ع)قال اإلمام علي     

((أَْسيافِِهمْ 
 ( )

فالفيء في اللغة  في القرآن الكريم بمجيء اإلسالم استعملتمن األلفاظ التي  الفيء  

الظل والغنيمة والرعوع وفي الفقه هو الظل الحادث بعد الزوال، وسمي فيئاً ما كان شمساً فينسخه 

يعود على المسلمين من  كان ضياء الشمس ينسخه، ومنه سمي ما وعاد بعد ماألنه رعوع 

.الخراج و الغنائم فيئاً 
 (3)

. 

الشااارح ماان انتقااال داللااة الكلمااة ماان معناهااا األصاالي وهااو الرعااوع إلااى معنااى  ذكااره ماااهااذا 

                                                           

 .36 ، ص  عة، مجمنهاج البرا(  )

- ط-بياروت -مؤسساة الرساالة. الكلمات اإلسالمية في الحقل القرآني تاأليف عباد العاال ساالم مكارم: ينظر(  )

 .   ، ص996 

: وينظاار 565، ص5 وينظاار تاااج العااروس ماابح( نفااق)مااادة  339 ، ص6لسااان العاارب ماابح: ينظاار( 5)

 .فق، مادة ن391:  ، وينظر الصحاح مج 69المفردات للراغب، ص

 (13 )ص(  5 )الخطبة نهج البالغة(  )

   |3 منهاج البراعة:ينظر ( 3)
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المشـركين والكفار إلى المسالمين وهاو حقهام أفااء هللا علايهم  أيديكان في  خاص وهو رعوع ما

 .ورده إليهم

ومنه أخذت الكلمة كل معانيها المتداولة  مأخوذ من الرعوع أن الفيءاألصفهاني  ويرى الراغب 

الرعوع إلى حالة محمودة تشبيهاً ذلك بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً أن أشـرف أعراض الدنيا أي 

يجري مجرى ظل زائل
( )

. 
 

 : امــــــس- 9

(( واؤُ اَشا اَما مْ كُ ُساوُمونَ يَ   لُكامْ اَلَ ِخا مْ هُاوَ )) قال الشارح في قول اإلمام علي 
( )

فالنااً (( ساام)) 

 يساتعمل فاي العاذاب والشاـر ماا وأكثار، إيااهاألمر إذا كلفه 
(5) 

ُُ َوَ   }تعاالى  هلاوقك،  َيُس وُموَنُكْم 

 . ( ) {اْلَعَذاِب يَُذبُِّحوَن أَبْ َنا ُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَسا ُكمْ 

 

وسااامت اإلباال وقااد ورد عاان العاارب أن السااوم هااو عاارض الساالعة علااى البيااع وسااام أي َماار 

استمرت وهو سـرعة المر وساامه األمار ساوماً كلفاهُ إيااه، وأكثار ماا يساتعمل فاي : والريح سوماً 

و ظلماااً والسااوم التكليااف وهااو طلااب  العااذاب والشااـر والسااوم أن تجشاام إنساااناً مشااقة أو سااوء

الشـراء
(3)

. 

ذهاب واالبتغااء وقيل أن السوم أصله الذهاب في ابتغاء الشـيء فهو لفظ لمعناى مركاب مان الا

ُُ   َوَ  اْلَع   َذابِ  }وعااااءت فاااي قولاااه تعاااالى  بمعناااى االبتغااااِء وساااامت اإلباااُل أي  {َيُس   وُموَنُكْم 

ذهبت
(6)

  تكلاف هاوخااص وهاو التكلاف واالبتغااء إلاى معناى عام قد نقل من معنى (سام)نجد أن .

 .والعذابر ـــالشـ
 

                                                           

 (فيأ)مادة356:المفردات:ينظر (  )

 (.  5) ص ( 64 ) نهج البالغة الخطبة (  )

 . 4، ص3 مج, منهاج البراعة(5)

 .9 : البقرة (  )

 (.سوم)مادة  34  ، ص5لسان العرب مج( 3)

 (.سوم)مادة  9 5المفردات للراغب، ص: ينظر(   6)
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ار البيات والمعتمار الزائار ومناه اعتمار الرعال ز))التي ذكرها الشارح  األخرىاأللفاظ  ومن

سميت العمرة عمرة ؛ ألنها زيارة البيات، يقاال اعتمار فهاو معتمار أي زار وقصاد وفاي الشاـرع 

((زيارة البيت الحرام بشـروط مخصوصة
( )

. 

لطلااب  االسااتمطاراالستسااقاء بمعناى طلااب السااقي مثاال ))قااال الشااارح (( االستسااقاء)) وكاذلك

طلباات منااه أن يسااقيك، وقااد صااار حقيقااة شااـرعية أو متشااـرعة فااي المطاار، واستسااقيت فالناااً إذا 

((طلب الغيث بالدعاء
( )

((القرن بالكسـر كفوك في الشجاعة أو عام لكل كفو))و. 
(5)

 عكفت ))و . 

فاااي الشاااـرع اللباااث فاااي مكاااان مخصاااوص  واالعتكاااافبالمكاااان أي أقماااُت باااه مالزمااااً لاااه 

((للعبادة
( )

ماا  وأكثاروالبقار والانعم  لبااإلوهاي اسام يقاع علاى والماشـية عمعهاا المواشاـي ))و  .

((يستعمل في الغانم
(3.)

وهاو فاي األصال أن يأخاذ المساافر علاى غيار طرياق   الجاورالفساق  ))و  

((هو ركوب األمر بغير روية فنقل إلى الظلم والجور: والعادة والعلم وقيل
(6)

 

 

ماان أنماااط التطااور وهااو  الحظنااا الاادور الااذي يؤديااه التطااور الااداللي عاان طريااق نمااط وهكااذا

ن المعناى الخااص مان المعناى  تخصيص المعنى وتضييقه مما يؤدي إلى ثنائية المعنى الاذي يكاو 

,                     العرفاااااي للغاااااة االساااااتعمالأو  االساااااتعمالالعاااااام األصااااالي وذلاااااك ألساااااباب منهاااااا كثااااارة 

ت منهااا األلفاااظ نحااو وممااا تقاادم يظهاار حاارص الشااارح علااى بيااان المعاااني اللغويااة التااي انتقلاا

من خالل رعوعه إلاى متاون معااعم اللغاة  التخصيص بذكر المعنى العام الذي انبثقت منه اللفظة

 .األمثلة المتقدمة في ضوءلالستقصاء والمعرفة الكلية و هذا ما لمسناه 

 

 

 

                                                           

 .34 ، ص1المصدر نفسه مج(  )

 . 6، ص4منهاج البراعة مج(  )

 .3  ، ص4المصدر نفسه مج(5)

 .9 ، ص3 مج, منهاج البراعة( )

 .  5، ص4 مج: المصدر نفسه ( 3)

 .   |4 : منهاج البراعة ( 6)
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 : الداللي التوسع

 وضع في األصل خاصاً ثم استعمل عاماً  وهو ما
( )

الكلمة وانتقالها من  ويراد به توسع داللة. 

 شموالً وأعم داللاة أكثرمعناها الخاص إلى معنى 
( )

أقال شايوعاً فاي اللغاات مان  الداللاة فتوساع. 

 كثيار مان النااس  بألن تشعب المعنى قاد ياؤدي , تخصيصها وأقّل أثراً في تطور الداللة  وتغيرها 

واحتمال وقوع الخطأ ,إلى اللبس وعدم ضبط الداللة
(5)

فاي أصالها اللغاوي تعناي ( لبأسا)فلفظة . 

داللتها في كل شدة من أماٍر، ألن مان خصاائص الحارب االساساية هاي الشادة توسعت الحرب ثم 

وهكذا انتقل معناها من الخاص إلى العام
( ) 

الشااارح هااذه الظاااهرة الدالليااة فااي تفساايره األلفاااظ، فقااد كاناات لااه اشااارات تحليليااة لاام يغفاال و

فياه المضاامين الجديادة والمساتحدثة  فكاان لاه منهجااً واضاحاً، مبينااً لأللفااظ التاي عممات داللتهاا 

اللغاوي وهاو اشاارته إلاى المعناى اللغاوي فاي أصال  االساتعمالنتيجة لماا حصال مان تطاور فاي 

 ياهااإ    إليها اللفظاة معلاالً  انتقلتاللغة، ثم يشـير إلى داللتها الخاصة ثم يذكر الداللة العامة التي 

 .ومن هذه األلفاظ,بالكثرة  مرة باالتساع ومرة

 بـــذعل. 1

الذعلب في األصل الناقة السريعة ثم صاار علمااً لإلنساان كماا نقلاوا بكاراً عان :))قال الشارح 

((فتى اإلبل إلى بكر بن وائل
(3)

. 

شابهت بالذعلباة  هو الناقة السريعة  وقد( ذعلب)فقد أكد هذا األصل في كالم  العرب فنجد     

في استخفاء االنطالقوهو , عتها وقيل هي الناقة الخفيفة الجوادوهي النعامة لسر
(6)

. 

وهو من أبداع علم الداللاة بتحويال المعناى , المتقاربةوالنقل من المجاالت  االقتراضفنجد أن 

                                                           

 .9  / ينظر المزهر (  )

 . 3 : داللة األلفاظ :ينظر ( )

الجهااود اللغويااة والنحويااة عنااد اباان معصااوم الماادني : ؛و  5 :حاااكم مالااك .د,اللغااة  التاارادف فااي:  ينظاار( 5)

 .3  ، ص   3 , عادل عباس هويدي  النصراوي ، مكتبة الروضة الحيدرية . ، د( 3   ت)

 .4  ، ص333 ،  ط,دار الفارابي ,نسيم عون . األلسنية محاضرات في علم الداللة د:ينظر (  )

 .3  ، ص3 راعة مجمنهاج الب: ينظر( 3)

 (.ذعلب)مادة 94 ص, مج,وينظر تاج العروس,(ذعلب)مادة  335 ص 5لسان العرب مج:ينظر ( 6)
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من مجال إلى مجال آخر
( )

. 
 

 : ورودــال-2

ا فاي هَ د  ِعاتُ وَ . اهَارِ ى ُعحْ لَاإِ  ةَ ب اتَنقُاُل الحَ ))قال الشارح فاي قولاه علياه الساالم فاي وصاف النملاة 

ًَ رِ َصدَ ا لِ هَ ودِ رُ ي وُ فِ ا وَ هَ دِ رْ بَ ا لِ هَ رِّ ي حَ فِ  عُ مَ جْ ا، تَ هَ رِّ قَ تَ ُمسْ  (( هاَ
( )

فالورود في األصل اإلشاـراف ,  

على الماء للشـرب ثم أطلق على مطلق اإلشـراف على الشئ دخله أم لم يدخله كالورود
(5)

. 

معناى خااص وهاو اإلشاـراف علاى الشاـرب إلاى معناى عاام  فنالحظ هذه اللفظة قد انتقلت من

 .وهو إطالقها على اإلشـراف على الشـيء دخله أو لم يدخله

. وقد بين الشارح معنى اللفظة في السياق أي يجماع فاي أياام الاتمكن مان الحركاة ألياام العجاز

 .فتجمع هنا أي إنها تشـرف على الجمع

والاورد العطاش والماوارد ,ذي ياورد اإلبال الاواردة وعاء الورود في كالم العرب هو المااء الا

المناهاال والمااوردة الطريااق إلااى الماااء والصاادر الااورود، وكاال ماان  أتااى مكاناااً ماانهالً فقااد ورد 

والورود هو اإلشـراف على الماء ليس بدخول
( )

. 
 

 : الســــاألح. 4

ون علاى ظهار شار الخوئي في الشـرح بأن األحالس عمع حلس بالكسـر وهو كساء رقيق يكأ

البعير مالزماً له فقيل لكل مالزم أمر هو حلس له
(3)

. 

(( وقِ قُاعُ الُس الْ ْحاأَ ، وَ ُساوقِ فُ الْ  اسُ َساأَ  مْ هُ فَ ()) )وقد فسـر قوله 
(6)

، أي مالزماو العقاوق لازوم 

الحلس للبعير والمراد
.
واإلمام من بعده( )بالعقوق هو مخالفة الرسول  

(1.) 

                                                           

 .1  األلسنـية محاضرات في علم الداللة، ص: ينظر(  )

 (.539) ص (  43 ) نهج البالغة الخطبة (  )

 .1|   منهاج البراعة:ينظر (5)

 (ورد)ةماد .  44    |6لسان العرب : ينظر (   )

 . 3  |  منهاج البراعة :ينظر (3)

 ( .   544-541) ص (   9 ) نهج البالغة الخطبة ( 6)

 .65  |  منهاج البراعة  :ينظر (1)
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 ولاأل  الفصل

البعيار والداباة تحات الرحال والقتاب الساـرج فالحلس وهو كال شايء ولاي ظهار
( )

ومماا تقادم .

نرى أ ن لفظ األحالس قد خرج من معنى حسي مخصوص وهو مالزماة البعيار إلاى معناى عاام 

ووضاعت فاي الساياق لتاؤدي الغارض المطلاوب بقصاد تاوبيخ  وهو أطالقه على كال ماالزم أمارٍ 

عان  فضاالً  ذب مالزماة الحلاس للبعياربوصف النفااق مالزمااً للكا المخاطبين على البغي والفساد

صوت  السين في أحالس قد مهد له بصاوت الساين فاي أسااس لتقريار المعناى فاي ذهان  ذلك نجد

 .المخاطب وتأكيده

 : تـــأحدق. 5

َمشا ِعَرهُ اْلِعظااَم  وَ ,َولَْو أََردَ  ُسْبَحانَهُ أَْن يََضَع بَْيتَهُ اْلَحرامَ ( ))ع)في قوله  قال الشارح الخوئي

( (ِدقَااةٍ َوأَْرياااٍف ُمحْ  ----بَااْيَن َعنّاااٍت َوأْنهااارٍ ,
( )

 ةحاادقت الروضااة صااارت حديقااة، والحديقااأ)) 

الروضة ذات الشجرة والبستان من النخل والشجر أو كل ما احاط به البنااء أو قطعاة مان النخال، 

ط ثاام ألن الحااائط أحاادق بهااا أي احااا؛والحديقااة البسااتان يكااون عليااه حااائط فعيلااة بمعنااى مفعولااة

((توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وان كان بغير حائط والجمع حدائق
(5)

. 

وحدقه كما هو معروف في اللغة هو االستدارة، وكل شـيء استدار شـيٍء واحاط به فقد أحدق 

به، والحديقة من الرياض كل أرٍض استدارت وأحدق بها حااعز أو أرض مرتفعاة وقيال الحديقاة 

ئطالبستان والحا
( )

. 

هاو داللتهاا علاى وقد نقل اللفظاة مان معناهاا الخااص  في رأي الشارح ونجد أن عامل التوسع

غيار  عام  هو داللتها على مطلق البستان سواء كان بحائط أو الحديقة المحاطة بحائط إلى معنى 

 .ونجد هذه اللفظة قد انتقلت من العام إلى الخاص فال يمكن اعتبارها توسع.حائط

وهااو إ متحااان غااور الجاارح وغيااره (: ))الساابر)فاااظ األخاارى التااي ذكرهااا الشااارح وماان األل

كاالستبار وهو في األصل إدخال الميل في الجراحة لمعرفة غورها ثم اصبح يطلاق علاى مطلاق 

                                                           

 (.حلس)مادة   96|  لسان العرب و (حلس)مادة  49 \ الصحاح ج :ينظر ( )

 ( 59)ص( 9 )نهج البالغة الخطبة( )

 . 4 ، ص  منهاج البراعة مج( 5)

 (.حدق)مادة  436، ص لسان العرب ج: ينظر .و(حدق)مادة     ص ,  نظر الصحاح ج ي(   )
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 ولاأل  الفصل

((االختبار
( )

الملاك إذا مارض ثام كثار حتاى سامي الانعش الاذي فياه .هالنعش كان يحمل عليا))و  

((الميت نعشاً 
( )

 

((ر خالف الحق ويطلق كثيراً على الشهادة الكاذبةالزو))و 
(5.)

 

وهااو العقااد والقاارار فااي المعااامالت ويطلااق علااى االوراق المتضاامنة  معقاادالمعاقااد عمااع ))و 

للمعاهدات
( )))

. 

 

 

 : الداللي االنتقال - ثالثا  

لاي نقل المعنى او تغير مجال االستعمال ويحدث فيه انتقاال داللاة اللفاظ مان مجاال دال ويسمى

مان تطاور العلاوم  اً أو تكون سبب, ألسباب  تكمن في توضيح الداللة وبيانها  إلى مجال داللي آخر

 ورقيها وتمييز المادي منها من المجرد
(3)

. 

الداللي الشكل الثالث من أشكال التغيار الاداللي ولكناه يختلاف عان ساابقيه باأن  االنتقال ويمثل

حقيقاة  وتصابح, عالقاة ماا  تربطه به ق على معنى آخراأللفاظ تخرج عن معانيها القديمة فتطل))

 عان أو تساتعمل فاي معناى غرياب كال الغراباة, الجدياد بعاد أن كانات مجاازاً فياه  في هذا المعنى

 ((معناها األول 
(6)

.
 

االستعارة، والمجاز: هذا االنتقال بطريقتين ويحصل
(1)

 . 

ته افي حديثهم عن المجاز وعالقوقد تنبه القدماء لهذا النوع من التغيير الداللي وذلك 
(4)

 

 

                                                           

 .  |3 منهاج البراعة (  )

 . 3 |4 :  المصدر نفسه (  )

 .   |3 : منهاج البراعة( 5)

 . 1 |3 المصدر نفسه(  )

 49 :العربي علم الداللة,63 :، أنيسابراهيم . ، وداللة األلفاظ د :التعريفات، الجرعاني:ينظر ( 3)

 .  5:وافي : علم اللغة ( 6)

 .55 -1  : وداللة األلفاظ 49 : علم الداللة العربي: ينظر( 1)

 . 553/   :روالمزه 11 : ، دالئل االعجاز  3 : والصاحبي  64 /   الخصائص : ينظر ( 4)
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 ولاأل  الفصل

المحدثون فقد اتفقوا على دور المجاز في اثراء اللغة ، ولكنهم اختلفوا في بيان مكانته  أما

بعضهم مظهراً  من مظاهر التطور الاداللي  هد  عَ  إذبين وسائل اثراء اللغة ، 
( )

 وهاو خلاق معاانٍ  

صوير اللفظي لها وذلك ال يتحدد بازمن او بيئاة او عديدة ال يمكن ادراكها اال بالتعبير عنها ، والت

اقلاايم ، انمااا هااو متسااع للعربيااة فااي اعصااارها وادوارهااا 
( )

وشااارح المنهاااج قااد ذكاار خمسااة  

وعشاارين صاانفا ً للعالقااات المجازيااة فااي مقدمتااه 
(5)

مخصصااا ً عالقااة المشااابهة باالسااتعارة ،  

فعالقة المشابهة هي الفاصل بين المجاز واالستعارة 
( )

إذ يعتمد انتقال مجاال الداللاة فاي المجااز  

المرسل لعالقة غير مشابهة بين  المدلولين 
(3)

      . 
 

وهو نوع من تغير مجال الداللة بسبب نقل لفظ من معنى أو من شـيء إلى معنى  :االستعارة. 1

.آخر أو شـيء آخر بسبب مشابهة بينهما، وهذا مايطلق عليه االستعارة
 

في مؤداه الوصفي هو عقد مقارنات حسية تؤدي إلى إحالل ذهني  تعارةاالس مصطلحوإن 

متبادل بين القيم الجمالية في ظواهر األشـياء، فهي تنقل الوصف الجمالي من طرف إلى آخر، 

هذا اإلحالل المتبادل بين القيم هو األساس الذي بنى عليه القدماء تقديرهم للقيم الوصفية في 

المعنوية األداء العبقري بينونته
(6.)

 

 في المنهاج الكثير من األمثلة لهذا الشكل من إشكال التطور الداللي ومن ذلك الشارحوذكر 

 

ا أَْذهاٍن ْت إْنساناً ذَ فِيهَا ِمْن ُروِحه فَتََمثّلَ   نفَخَ  ثُم  )) قوله في قول اإلمام عليه السالم   . 

                                                           

   خالاد نعايم الشاناوي ، ط. فقه اللغات العروبية وخصائص العربية د: وينظر     : داللة األلفاظ : ينظر (  )

 .   ، ص 5 3 ،دار ومكتبة البصائر 

 . 5  : فقه اللغات العروبية : ينظر (  )

 .    – 9 /   منهاج البراعة : ينظر ( 5)

 9  ص,(ت.د),لبنان–بيروت , ط,مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني:ينظر(  )

يع ، السايد أحماد الهاشامي ، دار الكتاب العلمياة ، بياروت ، عواهر البالغة في المعاني والبيان والبد: ينظر ( 3)

 . 44: م ، وينظر دور الكلمة  33 

آداب  -عباااد الاارحمن شاااهاب. المفهااوم الوصااافي االصااطالحي د -االسااتعارة فاااي البحااث البالغاااي: ينظاار( 6)

 (.بحث)  5 ، ص43، ص3المستنصرية، ع
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((يُجيلُها
 ( )

 اصطفاهالذي ( من روحه)لنفخ أي في الصورة المستعدة لقبول ا,نفخ فيها)) 

بنفخ الروح فيها أفاضته عليها، أستعير به عنها ؛ألن نفخ   على سائر األرواح والمراد 

الريح في الوعاء لما كان عبارة عن إدخال الريح في عوفه وكان اإلحياء عبارة عن 

اً النفس على الجسد وتلزم ذلك حلول القوى واألرواح في الجنة باطناً وظاهر إفاضة

((حسن االستعارة
( .)

 

ستعاري هو نفخ إن المعنى األصلي هو نفخ الريح في وعاء وإدخاله فيها إما المعنى اال فنجد

 .هو اإلدخال نالمعنييالروح في الجسد وعالقة المشابهة بين 

 

((ورَ الث بُ  َوَحَصُدوا,َوَسقَْوهُ اْلُغُرورَ ,َزَرُعوا اْلفُُجورَ )) وقوله في قوله عليه السالم  .  
 (5)

 

للحب الذي يبرز  الحقفجور هؤالء وعدولهم عن ( ع)اإلمام علي أستعارفقد  ,زرعوا الفجور))

رع لما كان عبارة عن إلقاء الحب في األرض حسن استعارته لبذر الفجور في أراضي لزفإن ا

((قلوبهم
( )

. 

تعاري فهو األصلي هو إلقاء الحب في األرض ونحوه وانتشاره أما المعنى اإلس فالمعنى

 .والنمو االنتشارالفجور والعالقة الرابطة بين المعنيين هي 

 

 ((بُِسفُِن الن جاةِ  أَي هَا النّاُس ُشق وا أْمواَج اْلفِتَنِ )) (ع)اإلمام علي قال  في قول  . 5
(3)

 أمواج)) . 

 ائضين المتالطم في كون كل منهما سبب هالك الخ فقد شبه الفتن بالبحر, الفتن بسفن النجاة

كنى بها عن هيجان الفتنة وثورانها  و التي هي من لوازم البحر مواجفيها، وقرن ذلك باأل

ا كانت السفن الحقيقية تنجي من ولمّ . تبعها بذكر سفينة النجاة التي هي من مالئمات البحرأو

يحصل به الخالص من الفتن ووعه المشابهة كون كل منهما  مواج البحر استعارها لكل ماأ

                                                           

 (9 )ص( )نهج البالغة الخطبة( )

 .51، ص بحمنهاج البراعة م(  )

 (33)ص(  )نهج البالغة( 5)

 .34 ، ص مبح: منهاج البراعة(  )

 (            6)ص(3)نهج البالغة الخطبة  (3)
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 ولاأل  الفصل

((المةيلة إلى السّ وس
( .)

  

ستعاري هو الخالص من الفتن ونالحظ وعه إلالمعنى األصلي هو سفينة النجاة إما المعنى ا

 .المشابهة بين المعنيين كون كل منهما وسيلة  إلى السالمة

 

(( َعةُ تَْحُدوُكمْ َوإن  َوراءُكْم الّسا,فَإِن  اْلغايَةَ أََماَمُكمْ )) قال في قوله عليه السالم    -            
 ( )

. 

 فالمراد بالّساعة ساعات الليل والنّهار ضرورة الموت أي, اعةوان وراءكم السّ ))  

بها كما سّميت القيامة ساعة ألنّها تسعى النّاس إليها بحركة  ناسسّميت بها ألنّها تسعى الّ 

كونها منبسطة عبليّة وتوعه غريزي أيضاً كما يسعى إلى الموت وإنّما ععلها وراءنا مع 

باعتبار أنّها تحّث اإلنسان تحثيثاً , إلى الماضي واالستقبال على مدى العمر وانقسامها

هنا لفظ الجهة المحسوسة وهي  استعيرف ،----وتسوقه سوقاً إلى الغاية التي أمامه  

((الوراء
 (5)

.
 

 

موت متأخراً األصلي الهارب من الشـيء وراءه مهروب منه، والمعنى اإلستعاري ال فالمعنى

عن وعود اإلنسان والحقاً به لحوقاً عقلياً ولحوقاً حسياً فنالحظ وعه المشابهة بينها هو الهروب 

 .والتأخر واللحوق

 

فََجْرعاْرتُْم َعْرَعاَرةَ الَجَماِل   نُْصاَرِة إِْخاوانُِكمْ  َدَعاْوتُُكْم إِلاى ))قال الشارح في قوله عليه السالم . 3

((األسرِّ 
 ( )

لفاظ الجرعارة لكثارة تململهام وقاوة تضاجرهم مان  اساتعارشارح البحراناي  قال ال))  

ولما كانت عرعرة الجمل األسر أشّد من عرعرة غيرها  الحظ شبه ما تشابه  يدعوهم إليه ثقل ما

((بها إليهم من التضجر
 (3)

 فنجد الشارح يتفق مع الشارح البحراني في تفسير معنى  قول اإلمام.

عرة الجمل والمعنى االستعاري التململ وقوة التضجر ووعه الشبه األصلي هي عر فالمعنى

                                                           

 .   ، ص5منهاج البراعة مج(  )

 (13)ص(   )نهج البالغة الخطبة( )

 . 6 ، ص5مجمنهاج البراعة ( 5)

 ( 3 )ص(59)تهج البالغة الخطبة(  )

 .5  ، ص مج:منهاج البراعة( 3)
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قد  اإليقاعي، فضال ً عن ذلك لو تأملنا النص لوعدنا التكرار  بين المعنيين هي الشدة والثقل

 األلفاظتحقق متمثل بتكرار الجيم والراء وما تحمله من معان التردد والتواني والتباطؤ وتكرار 

بالتخاذل والقسر في األفعال وما يصاحب ذلك من أصوات ضعيفة  يوحي( عرعرتم وعرعرة )

النصرة ) ، وقد تضافرت هذه الصورة لتؤكد فكرة واحدة هي عدم  اإلعياءمثخنة من شدة 

 بهذه الدقة الصوتية والحركية مؤكدا ً بلوغ المقتضى  ًإيقاعيافأي بليغ يرسم مشهدا ً ( والجبن 

 يةاإليقاع األنساقالمعنوي عبر تلك 
( )

 . 

 

),((كلمااا نََجااَم ِمااْنهُْم قَااْرن  قُِطااعَ ))(ع)قااال الشااارح فااي قااول اإلمااام . 6
 
( ع)أراد بااه اإلمااام علااي ( 

رؤسااائهم واسااتعار لفااظ القاارن مرشااحاً بااذكر الاانجم والقطااع لكونهمااا ماان مالئمااات ل هاستئصااال

المستعار منه
 (5)

. 

هو قطع رؤوس رؤسائهم لعالقة فالمعنى األصلي قطع القرن والمعنى التطوري اإلستعاري 

 .وهي االستئصال نالمعنييمشابهة بين 
 

 ( ) ((ويقاً فْ تَ ( )دٍ م  حَ مُ  راثَ ني تُ ونَ قُ وِّ فَ يُ لَ   ةَ ي  مَ ني أُ بَ  ن  إِ ))قال الشارح في قوله عليه السالم . 1

لبنها وهي الحلبة الواحدة من  الناقةأن يشير إلى أعطاء  المال قليالً كفواق ( ع)فقد أراد ))

فأستعار لفظ التفويق عن إعطائهم المال قليالً بمثابة القلة وكونه في دفعات كما يدفع الفصيل 

((لتدر وهكذا إليهاضرع أمه لتدر ثم يدفع عنها لتحلب ثم يعاد 
 (3)

تفويق الناقة : األصلي المعنى.

 .والمعنى االستعاري هو دفع المال على شكل دفعات بمشابهة القلة

ًِ مَن األَُمم))ارح في قوله عليه السالمقال الش . 4 )((,َوطُول هَْجعِة
6
( ع)اساتعار اإلماام علاي ))( 

ورشاحها  اللةّضافاي ظلماة الجهالاة وال النغماسهملفظ الهجعة التي هي عبارة عن النوم في الليل 
                                                           

، مجلاة أبحااث البصارة ، العادد األول ( ع)الصورة السمعية واإليقاعية في نهج البالغة لإلمام علي : ينظر (  )

 . 5  –   شروق محسن ، ص. د.، م   3 ، 

 (1  )ص( 39)نهج البالغة الخطبة( )
 .  5، ص مج: منهاج البراعة:ينظر ( 5)

(
 
 (53 )ص(16)نهج البالغة الخطبة(
 .33 - 3 ، ص3مج: براعةمنهاج ال( 3)

(
6
 (33 )ص( 44)نهج البالغة الخطبة( 
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الَلَةَ أُْولَئِاَك ال اِذيَن اْشاتََروُ )) بذكر الطول الذي هو من مالئمات المساتعار مناه علاى حاد قولاه  ا الض 

((6 :البقرة ((باْلهَُدى فََما َربَحت
 ( )

. 

بقصاد إياراد ,صورة كنائياة تعبار عان طاول انغماساهم فاي الجهال(ع)ونرى في كالم اإلمام علي 

األصالي للهجعاة هاو الناوم فاي الليال  فاالمعنى قصاد المعناى الحقيقاي المعنى المجازي ماع عاواز

لجهالااة والضاااللة  ووعااه الشاابه بااين المعنيااين هااو فااي ظلمااة ا االنغماااسوالمعنااى المجااازي هااو 

 .في الشـيء االستغراق
 

 

 وأتسااعالمجاز وسايلة مان وساائل التعبيار التاي أساهمت فاي تطاور اللغاة  يُعدالمجاز المرسل.2

، تاوازن األلفااظ والمعااني مبتكارةإليها من قرائن وعالقات لغوية  إضيفمفرداتها ومعانيها، بما 

فنقال األلفااظ بطريقاة  ,اإلبداع والتجديد في داللة اللفاظ يتالئم بين عمليتفي الشكل والمضمون و

يحدث عند نقل لفظ من معنى أو من شـيء إلى آخر له  الداللةالمجاز المرسل هو تغير في مجال 

ولاه , وأن المجاز المرسل واحد من ُسبل التطور الداللي المعتارف بهاا ,  به عالقة غير المشابهة

جرى هذا التطورأثر كبير في م
( )

. 

استعمال الفعل في اللفظ ال في ))وقد تناول العرب موضوع المجاز فنجد سيبويه يقول 

((واالختصارالمعنى، إلتسا عهم في الكالم واإليجاز 
(5)

. 

أما الجاحظ فيسمي المجاز تمويهاً للمعاني وإخراعها عن حقائق أقدارها
( )

. 

ات متعددة على المجاز من مثل تعسف المعنى، أما الد راسات الحديثة فقد أطلقت مصطلح

وانحراف وانقالب أو مخالفة وغيرها وهو عند المحدثين اخراج الكلمة من داللتها األصلية 

الوصفية إلى داللة عديدة تكسبها من األوضاع المجازية التي يضعها فيها المتكلم
(3)

. 

                                                           

 .9  ، ص6مج: منهاج البراعة(  )

محمااد حسااين الصااغير، دار الشااؤون الثقافيااة . د( خصائصااه الفنيااة وبالغتااه العربيااة)مجاااز القاارآن : ينظاار(  )

 .39، ص 99 ،  العامة، بغداد، ط

 .   / الكتاب( 5)

 . 3 / احظ البيان والتبين للج: ينظر(  )

 .559التوليد اللغوي في الصحافة العربية الحديثة، الحبيب النصراوي ص: ينظر( 3)
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 : عالقات المجاز المرسل

قات المجاز المرسل غير المشابهة فذكروا عدداً غير قليل تحدث البالغيون بإسهاب عن عال

منها في مؤلفاتهم
( )

وقد اكتفى الخطيب القزويني بذكر تسع منها, 
( )

، تتمحور هذه العالقة حول 

 أربعة محاور ينضوي تحت كل منها عدد من العالقات منها
(5)

 : 

 وينضوي تحتها: ةيالعالقة الغائ.  

فقد قلنا .ما زلنا نطأ الغيث حتى أتيناكم:نحو(للداللة على النتيجة استعمال السبب) ةالسببي -أ

 .الغيث ونحن نريد العشب المسب ب عن الغيث

فالقائل يريد المطر .أمطرت السماء ذهباً :نحو(استعمال النتيجة للداللة على السبب)المسببة  -ب

 .فالذهب مسبّب عن المطر,وهو سبب اكتساب الّرزق

والمراد ضربته بالعصا فقد استغنى بذكرآلة الضرب عن ذكر فعل ,ه عصاضربت:نحو اآللية -ج

 .              فالعالقة آلية والقرينة ضربته.الضرب نفسه

دخلت الّشمس من النافذة والمقصود نورها : نحو (إطالق اسم الملزوم على الالزم)الملزومية . د

  .معنى المجازي الذي هو الضوءعرم الشمس ملزوم لل ألن المعنى الحقيقي., ال ِعرْمهُا
  .

 

 .والقرينة في ذلك أنظر,أنظر الحرارة ونحن نشير إلى النار :نحو:ةالالزمي -هـ
 

 :وينضوي تحتها: العالقة الكمية.  

كاُب وال  أمامي   أقمت بأرض مصر فال ورائي:نحو قول المتنبي:الكلية - أ تخّب بي الرِّ

 .                             مصر بأكملها بل هو أقام في عزء منها فمن الطبيعي أن الشاعر لم يقم في أرض

 .فعنت اآلية تحرير العبد( 5 :البلد(()فَّك َرقَبَةٍ ))قوله تعالى:نحو:الجزئية -ب
                                                           

محاي الادين دياب، المؤسساة الحديثاة . محمد أحمد قاسم، د. د( البديع والبيان والمعاني)علوم البالغة : ينظر(  )

 .1  : الداللة العربي ، علم 6 : وينظر داللة األلفاظ 4  -1  ، ص334 . لبنان ط -للكتاب طرابلس

 .591:  91 اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، دار الكتاب اللبناني، بيروت، (  )

 .المصدر نفسه: ينظر( 5)
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(( َوالّشَعَراء يَت بُِعهُُم الَغاوون))نحوقوله تعالى   (إطالق اللفظ العام وإرادة الخاص)العمومية  -ج

       :الشعراء  

َعلِمْت ))قوله تعالى:نحو (استعمال اللفظ الخاص للداللة على العموم) الخصوصية  -د

 .والمقصود كل نفس  :التكوير((نَْفس  
 

 

 :وينضوي تحتها: العالقة المكانية. 5

 .والقصد ليس البحر بل السفينة, ركبت البحر: نحو(استعمال الحاوي على المحتوى)المحلية  -أ

عن القرى وعن التّرحال محدود      ضيفُهم, إني نزلت بكّذابين: شاعركقول ال:الحالية-ب

 .أي أرض الكّذابين

 :المجاورة -ج

 

 وينضوي تحتها: العالقة الزمانية.  

 طين أنا                                       البحر أخشى   علّي منه المعاطبُ ال أركب :كقول الشاعر(اعتبار ماكان)الماضوية  -أ

 طين أنا  وهو ماء         والطين في الماء ذائب              (اعتبار مايكون) المستقبلية -ب

 

 

وذكر الشارح في  المنهاج  أمثلة على هذه العالقات ذكر منها العالقة المحلية كقول اإلمام 

(َواَْعَصَف َمْجراها() )علي 
( )

أي عريانها أو أسند إلى المحل مجازاً من قبيل سال  

لميزابا
( )

المجاز عقلي ال مرسل بدليل أن هنا  حسبوا,ويراد مايحصل به نحو ركبُت البحر .

 .أسند قول الشارح 

والمجاز  ,فالعالقة بين المعنى األصلي والمعنى المجازي هي مكانية محلية أي يذكر المحل

 .المرسل يكون في كلمة ال تركيب

َوَمَعايَِش تُْحيِيِهْم، َوآعال ()))قول اإلمام علي  الشارح مثاالً على العالقة السببية في وقد ذكر

                                                           

 (.3 )ص(  )نهج البالغة الخطبة (  )

 .  5، ص جم: منهاج البراعة:ينظر (  )
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(( تُفنيِهم، َوأَْوَصاب تُْهِزُمهُمْ 
( )

فنسبة االحياء إلى المعايش أي المطعومات والمشـروبات التي  

بها قوام الحياة، واإلفناء إلى اآلعال واألهرام إلى األوصاب واألمراض من قبيل األسناد إلى 

أنبت الربيع السبب مجازاً على حدِ 
( )

. 

فجاء المعنى األصلي مرتبطاً بالمعنى المجازي بعالقة السببية وهو استعمال اللفظ الدال على 

 . السبب ويراد به نتيجته

 

َوالَ قَْلُب َمْن أَْثبَتَهُ ()) )وذكر الشارح مثاالً على العالقة الغائية الملزومية في قول اإلمام 

((يُْبِصُرهُ 
(5)

اإلحاطة به وبيان عجز القول عن الوصول  امتناعراد بذلك تأكيد أ))قال الشارح  

ا كان اإلبصار حقيقته في الرؤية بالعين المستلزمة لإلحاطة بالعلم . إلى كنه حقيقته ًّ ًّ ولّم

والعرفان الضروري فأطلق لفظ يبصر وأريد به ذلك مجازاً من باب إطالق اسم الملزوم على 

((الالزم
( )

. 

         اسم الملزوم على الالزم في إطالقلنوم على الراحة من باب لفظة ا إطالقوكذلك 

((في أَْنعَم نَْوِمه وآَمن يَْوِمه( ))) :قوله 
(3)

. 
 

ُد ِغَراَر نَْوِمِه، ( )))وذكر مثاالً على العالقة الزمانية كقوله في قول اإلمام  َوأَْسهََر الت هَج 

َعاُء هََواِعَر يَْوِمهِ  ((َوأَْظَمأَ الر 
 (6)

أي ترك له نوماً حتى كان قائم الليل وأكثر صوماً حتى كان  

قائم النهار، فنسبة السهر إلى الغرار والظمأ إلى الهواعر من باب التوسع والمجاز على حد 

قولهم قام ليله وصام نهاره، فأقيم الظرف مقام  المظروف
(1)

وهنا ايضاً نجد المجازعقلي ,

 .ى اإلسنادعل المرسل ألن المعنى قائماً 

                                                           

 ( . 5 ) ص (   ) نهج البالغة الخطبة (  )

 .   ، ص جم:البراعة منهاج : ينظر(  )

 (.41)ص( 9 )نهج البالغة الخطبة ( 5)

 . 5 ، ص مج: منهاج البراعة(  )

 (.   )ص(. 45)نهج البالغة الخطبة ( 3)

 (.53 )ص( 45)نهج البالغة الخطبة ( 6)

 .3، ص6ج:منهاج البراعة:ينظر ( 1)



 الداللي   بين علم الداللة والتطور                                                                              

 
 

11 

 

 ولاأل  الفصل

(( وفيِِهما لَِمْن َعقَلَ  ()) )وذكر الشارح العالقة الُمسبب ية في قول اإلمام علي 
( )

قال          

فبالدخول فيه وبرياضة النفس بقواعده وأركانه يتهيأ الذهن لقبول األنواع اإللهية فهو ))الشارح 

لفظه عليه مجازاً من باب إطالق سبب للفهم الذي هو عودة تهيؤ الذهن لقبول مايرد عليه فأطلق 

((اسم المسبب على السبب
( )

 .                                              ه   الدال على المسبب ويراد به سبب فقد أورد عليه السالم اللفظ. 

وُعِعَل لهم من الَصفيحِ ()) )في قوله ( المجاورة)وكذلك ذكر الشارح العالقة المكانية 

، ((ومن التُراب أكفان   أْعنان 
(5)

ففي هذه الرواية قد ارتكب المجاز بأن يقال إن ععل التراب  

أكفاناً لهم باعتبار إحاطته عليهم كاألكفان أو باعتبار المجاورة بينه وبينهما
( )

وبرأي ال يمكن ,

اوراً احاطتهم بالتراب باألكفان ألن المعنى الحقيقي للفظ مج) (اعتباره مجاز بل تشبيه فقد شبه

داللة المفردة بين الداللة القديمة  الشارح الخوئي كان يتابع تطور للمعنى المجازي ومما تقدم نجد

ليؤكد العالقة الوثيقة بين الدالالت عبر األزمان ,وما استحدث أو استجّد من دالالت أخرى

باأللفاظ الجديدة  أخذاً  فهو لم يكن متزمتاً تجاه الجديد من الدالالت بل عّده توسعاً ,الطويلة للغة

وهذا المنهج واضحاً ,الذي استدعته عوامل التطور المختلفة وبالتطور التاريخيةبالنظرة  مؤمناً 

(.ع)علياً عنده من خالل عرضه لدالالت المفردة مع مراعاة قصد اإلمام علي 
 (3)

 

 

 

                                                           

 (.35 )، ص36 نهج البالغة الخطبة (  )

 .4 5، ص9منهاج البراعة مبح: ظروين    ، ص1منهاج البراعة مج( )

 . 6 ، ص(   )نهج البالغة الخطبة ( 5)

 .  ، ص4منهاج البراعة مج: ينظر( )

 55 :ينظر الجهود اللغوية والنحوية عند ابن معصوم المدني :ينظر( 3)
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 الفصل الثاني
 العالقات الداللية

 : ةــــتوطئ

متعددة  ي  العالقات الداللية مصطلح حديث يدل على العالقات بين الكلمات من نواح

ونحو ذلك والترادف االشتراك والتضادك
( )

. 

على أساس أن المعنى المعجمي للكلمة يمكن تحليله إلى عناصر أولية  العالقات وتقوم هذه

خرى بناء على التشابه أو التقارب في المعنى المعجمي واألحيث تنشأ العالقة الداللية بين الكلمة 

لكل منهما
 ( )

. 

 جوانب العالقات إلىأن علماء العربية األوائل لم يهتدوا  يعنيالو حداثة هذا المصطلح 

الفرق  أنالداللية مثل الترادف، والمشترك اللفظي، والتضاد وغيره فهم عرفوا هذا الجانب غير 

عوا نظريات داللية عامة، يمكن يضالعرب لم  أنبين معرفتهم، ومعرفة العلماء المحدثين هو 

لم يربطوا بين فكرة التغير الداللي وفكرة  إنهمذلك  فضالً عن ,ئر اللغاتاس علىتطبيقها 

ذلك يرجع إلى أن فكرة التغير اللغوي أو تطور  أنحلمي خليل  الدكتوريرى القات الداللية الع

المتداولة بين علماء اللغة قديماً  األفكاراللغة بشكل عام لم تكن من 
( )

. 

وأعلم أن من  ( :))هـ 81 ت )أقدم إشارة للعالقات الداللية عند القدماء هي قول سيبويه  و

اللفظين  واتفاقين والمعنى واحد، الختالف المعنيين واختالف اللفظ فظينلكالمهم، اختالف ال

واختالف المعنيين
( )

.)) 

، وعلق عليها، ولكنه لم يدرسها ويمحصها ويحدد أسبابها ورصدها ,للظاهرة تنبه سيبويه قدف

   لدراسة الظاهرة النحوية فضالً عن ابن فارس  اً كان مخصص هألن كتاب ؛ولعل السبب في ذلك

 أكثرالمختلفان باالسمين المختلفين، وذلك  الشيئانوسمي ))الذي يقول ( هـ  93 ت  )        

                                                           
( )

م     1   -هدـ      ,   ط,,لبندان-بيدروت , الددار العربيدة   ,احمد محمدد قددور. مبادئ اللسانيات د:ينظر  

 .69 ص
( )

 .39 ص, (ط -د), 981 , حلمي خليل  . الكلمة دراسة لغوية ومعجميه د: ينظر 
( )

 . المصدر نفسه المكان نفسه: ينظر 
( )

 .  / سيبويه ,الكتاب  
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الكثيرة باالسم الواحد مثل عين الماء وعين المال وعين  األشياء وسميالكالم كرجل وفرس، 

.....((السحاب
( )

. 

لم يسم المصطلحات التي تطلق على كل ظاهرة من ظواهر العالقات الداللية التي تربط  هوف

: ينضوي تحت هذا المصطلح ات، ويالحظ أن اللغويين القدامى تنبهوا على أهم مادالمفر

كالترادف واالشتراك واألضداد والفروق والعموم والخصوص( العالقات الداللية)
( )

. 

ينطلق من وجهة أخرى فقد اعتمدوا على عدة مناهج في تحليل  لكن الدرس الداللي الحديث

لإلشارة إلى المفردات الدالة  مصطلحاً المحدثون الترادف  ستعملالعالقة الداللية داخل أي لغة وا

معنى واحد على
( )

(المختلفة)الدالة على المعاني المتشابهةوالمشترك اللفظي للمفردات . 
( )

. 

 ديةاللية مع غيرها هي عالقة الضالد والتضاد للتي تكون عالقتها
(3)

وهناك من يرى أن  .

التعدد في الداللة كان في أصل الوضع اللغوي والمنطق العلمي ال يقبل هذا إال في حاالت محددة 

 اللتقاء اللهجات العربية القديمة
(6)

 .  

األساس بين أخرى هو الفارق فنجد تعدد المعنى واحتماله من جهة وتحدده وتعيينه من جهة 

 الكلمة التي في المعجم واللفظ الذي في السياق
( )

كانت الكلمة  إنيحدد  الذي  هو قفالسيا , 

ن كانت الكلمة من األلفاظ المشتركة أو األلفاظ إقيقي أو المجازي، ويحدد لحمستعملة االستعمال ا

 .  ة ومكانهاظالمترادفة ويحدد زمان اللف

 .أهم العالقات الداللية بين المفردات وسأتناول في المباحث اآلتية 

 

 

                                                           
( )

 .39الصاحبي ص:ينظر  
( )

 .1  مبادئ اللسانيات محمد قدور، ص: ينظر 
( )

 .16 ص,الكلمة دراسة لغوية معجميه حلمي خليل : ينظر 
( )

 .   ص,المصدر نفسه :ينظر 
(3)

 . 8 ص,المصدر نفسه:ينظر 
(6)

 . 9 علم الداللة العربي ص: ينظر  
( )

،  116 ،   قدداهرة،  طال ,أحمددد كشددك ، دار غريددب للطباعددة والنشددر.النحددو والسددياق الصددوتي د: ينظددر  

 . 8 ص
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 المبحث األول
 عندالمشترك اللفظي وداللته 

 القدماء والمحدثين وفي منهاج البراعة 
 

 : ةــتوطئ

االشتراك ظاهرة طبيعية في اشتغال اللغات تستلزم طبيعة المفاهيم التي يتصل بعضها 

لين متوسع فضفاض يتابع حركة الفكر ببعض في الذهن البشرّي والعالقة اللغويَّة هنا وعاء 

محاوالً اإلمساك به
( )

. 

ومع مالحظة المشترك في اللغة فهو قليل جداً بالرغم مما يبدو من كثرته ومصدر هذه الكثرة 

هو التوسع المجازي في المعنى، وتنويع المعاني انطالقاً من داللة واحدة، فاألصل في العين 

الذي يرى به اإلنسان والحيوانمثالً أنها تدل على عضو األبصار 
( )

وهو ما يطلق عليه أحد  

الباحثين المستوى النووي
 ( )

ويقصد به الداللة المركزية للكلمة ثم تتوسع داللة الكلمة مثل كلمة .

عين التي خرجت إلى عين الماء وكذلك العين بمعنى الدراهم والدنانير سميت كذلك من نقد هذه 

ن الطرفين ولذلك يقولون، إعطاء الثمن عيناً، أي نقداً، وعين من النقود أي أنها تبرز تحت عي

أعيان الناس، وهم وجهاؤهم، لقيمتهم في المجتمع التي تشبه قيمة العين في األعضاء، والعين أي 

ثقب اإلبرة ألن النور يدخل منه كما يدخل من العين المبصرة فبمالحظة هذا التوسع، يبقى 

لعين المبصرة ال غيرهاالمعنى اللغوي األصلي هو ا
 ( )

. 

 

، تتسع وتتسع حتى ال يمكن أن يحيط بها لسان واحد، وال عصر واحد، كما أن  اللغةف

ألفاظها، وحتى قواعدها النحوية، تتفاوت في العموم والشيوع واالنتشار، على نحو يقل ويكثر 

                                                           
( )

منشدورات االخدتالف  ،الددار العربيدة ط ,  األزهر الزناد. فصول في الداللة ما بين المعجم والنحو، د: ينظر 

 .1 :م،  1 1 -هـ     ، 
( )

قضدايا اللغدة العربيدة فدي اللسدانيات الوظيفيدة : ، وينظدر18 :كالم العرب مدن قضدايا اللغدة العربيدة، : ينظر 

 . 1 :م   1 -هـ     لبنان ، ،  –بيروت  -منشورات االختالف  ط , المتوكل ألحمد
( )

 . 9 :فصول في الداللة ما بين المعجم والنحو: ينظر 
( )

 .1 :المصدر نفسه: ينظر 
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من تراثه الفكري  بين المتكلمين ألن اإلنسان أصبح يفكر عن طريق اللغة فأصبحت اللغة أيضاً 

فأدى إلى تمسك اإلنسان باللفظ وتعلق به وقدسه وحفظه وتوارثه وتناقله 
( )

 . 

 

 مفهوم المشترك اللفظي: ً   الأو

فالمشترك في اللغة هو , تعريف المشترك اللفظي مدخالً بسيطاً لالقتراب منهقد يكون 

الرجالن وتشاركا وشارك أحدهما وقد اشترك ,تشاركنا يقال اشتركنا بمعنى, مخالطة الشريكين

وشركه في األمر ,تشترك فيه معان كثيرة,يستوي فيه الناس واسم مشترك:وطريق مشترك,األخر

 يشركه دخل معه فيه واشترك األمر التبس
( )

ما وضع لمعنى كثير ))بأنهالجرجاني  وعرفه 

فيه المشترك بين  لبين المعاني ومعنى الكثرة ما يقابل القلة، فيدخ الشتراكهبوضع كثير كالعين، 

كل واحد  إلىومجمالً بالنسبة إلى الجميع،   بالنسبةشفق، فيكون مشتركاً لالمعنيين فقط كالقرء وا

نسان وفرس إ كاشتراكمجانسة، : يسمىويسمى مماثلة، كان بالنوع  إنبين الشيئين،  االشتراك و

ذراع من خشب وذراع  كاشتراك ،مادة:ن كان بالكم يسمىإبالعرض، ن كان إفي الحيوانية، و

نسان والحجر في اإل كاشتراك ،مشابهه :يسمى ،وان كان في الكيف ،في الطول ،من ثوب

كان  نإو ،زيد وعمرو في بنوة بكر كاشتراك ،يسمى مناسبة ،ن كان بالمضاف، وإالسواد

 ع ــــــان بالوضـــن كأو ،الُكريةوالهواء في  األرض كاشتراك، مشاكله :بالشكل، يسمى

 ،طرافن كان باألأو ،كسطح كل فلك ،البعد بينهما أال يختلفوهو  .يسمى موازنة ،المخصوص

 ((طراففي األ جانتينإلكما اشتراك ا،مطابقة :يسمى
( )

.  

((هو االشتراك في البُنية الصوتية للكلمات المختلفة الدالالت))المشترك  أنوهناك من يرى 
 (  ) . 

                                                           
( )

( : ط .د) ،   99 رمضدان عبدد التدواب ، مكتبدة الخدانجي بالقداهرة ، . ينظر دراسات وتعليقدات فدي اللغدة د 

 9  . 
( )

 .  39، ص  وتاج العروس ، ج 8   ، ص  لسان العرب ، مج: ينظر  
( )

 . 3  -   التعريفات ، ص 
 (  )

مركز البحوث والدراسات اإلسالمية , الطبعة األولى, رشيد عبد الرحمن ألعبيدي. د. أ, معجم الصوتيات 

 . 8 ص  ,م 11 (    )سلسة الدراسات اإلسالمية المعاصرة
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 عليه اسم المشترك  اللفظي أطلقولهذا , في لفظ واحد أكثروهو اشتراك معنيين أو 
 (  )

 .

داللة على السواء عند , اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر))بأنه  األصوليون هوعرف

 ((تلك اللغة أهل
 (  )

. 

ستعين ن أن من فلتحديد المعنى المراد البد ،معانيولما كان المشترك اللفظي يحتمل عدة 

 بالسياق الذي يحدد احد المعاني المشتركة للفظ الواحد
 (  ) 

فظة المشتركة حصيلة تفاعل لفتكون ال

 ذاتهمعها في السياق الواردة  الملفوظاتداللي مع 
 (  )    

 

 عناء، وال يجد المخاطب حد معانيهأالمشترك ال يقصد سوى  فالمتكلم حين يستعمل اللفظ

 حد المعاني المحتملة بحيث الأويمتد  ،مرن السياق يحسم األأل ،الداللة المقصودة أحراكفي 

 الذهن غير المعنى المراد إلى يتبادر
 (3 )

. 

 

 (نيوأصولين يلغوي)القدماء والمحدثين  عندالمشترك : ثانيا  

هرة ايمثل المشترك ظاهرة مثيرة لجوانب متعددة من اآلثار الداللية كما أنها من قبل هذا ظ

 .مثيرة للجدل بين اللغويين واألصوليين

ٌ   فيعدّ ن وغويلال فإما  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ إلى  أشارمن  أول( هـ81 ت)سيبويه  ٌ 

من كالمهم اختالف اللفظين  أناعلم )): قال في كتابه إذ، سيمات الكالمتقفي  هذه الظاهرة

 ،دةج  و  الم   من وجدت عليه: قولكنحو ، مختلف ىاللفظين والمعن واتفاق المعنيين الختالف

 ((ريهذا كث وأشباهالضالة وجدان  أردت إذا :ووجدت
 (6 ) 

 اإلشارةبهذه سيبويه اكتفى  أنفنالحظ 

                                                           
 (  )

 .31 : كاصد الزيدي, اللغة العربيةفقه : ينظر 
 (  )

لرياض اطه جابر فياض العلواني . د, تح, (616ت )المحصول في علم أصول الفقه للرازي  

 .8  -39 / ,م9 9 
 (  )

 .313ص,م  9 ،  محمد حسين آل ياسين، ، مطبعة المعارف، بغداد، ط. األضداد في اللغة، د: ينظر 

 (  )
 .  ، ص118 المغرب  -،الدار البيضاء اللية معرفية، صابر الحباشة، ، طفي المعنى مباحث د: ينظر 

 (3 )
قاسم كتاب عطا هللا كلية اآلداب، جامعة (: أطروحة دكتوراه)داللة السياق في القصص القرآني، : ينظر 

 .  :  11 بغداد، 
 (6 )

 .8- / الكتاب،  
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 ير لذلك المصطلحتنظ تعقيد والالمشترك من غير  إلى اإلشارة
 (  )

ومن اللغويين كذلك ابن     

 التركيب توسع في مفهوم المشترك إذ خرج به من مجال األلفاظ إلى مجال الذي( هـ93 ت )فارس 
 (  

)
 .

 

 وأورد ابن جني
 (  )

 وأبو منصور الثعالبي 
 (  )

ًٌ من األلفاظ المشتركة في   ًٌ ً  .اهميباكتقسما

اختلفت بين حصر المشترك راءً آللقدماء  أنفنالحظ 
 (3 )

على الرغم من أن أكثر  وتوسيعه 

ومن هؤالء الخليل بن , اللغويين القدامى ذهبوا إلى وجود االشتراك اللفظي ولم ينكروا وجوده

ت )وابن قتيبة , (هـ   ت )وأبو عبيد ( هـ3  ت )وأبو زيد األنصاري , (هـ1  ت)احمد 

 (1  ت)وابن خالويه ( هـ8  ت )وابن األنباري ( هـ6  
 (6 )

. 

عن وامتنع , فمنهم من أنكره, وجود االشتراك وعدمه على ؤهمن فلم تتفق آراواألصوليأما 

 ومنهم من أقر بأن وجوده ضرورة تمليها الحاجة, األخذ به
 (  )

. 

وتبرز معناها , تكشف عنها اللبس, فان انتظام الكلمة في جملة يتيح لها مجموعة من القرائن

 المقصود
 (8 ) 

. 

االشتراك اللفظي من أهم ثمارها فقد قيد موضوع المشترك  دالقرآنية فيعأما في الدراسات 

 اللفظي في مدونات عرفت باسم الوجوه والنظائر أو األشباه والنظائر ومن أوائل هذه المدونات

 

 

                                                           
 (  )

دمشق، دار , النظرية والتطبيق، محمد نور الدين المنجدبين  االشتراك اللفظي في القرآن الكريم،: ينظر 

  .9 :998 الفكر، 
 (  )

 . 36 ،   -9  ص,الصاحبي في فقه اللغة :وينظر. 1 : مفهوم الداللة عند ابن فارس : ينظر  
 (  )

 .    -    /   الخصائص  : ينظر  
 ( )   

:ينظر
   

 . 6 : فقه اللغة وسر العربية 
 (3 )

لبنان  ,دار اآلفاق الجديدة بيروت  ط ( ه 16 ت )الفروق في اللغة ألبي هالل العسكري ،  

 .  ص,  9 
 (6 )

 .81: حاتم صالح الضامن. فقه اللغة د:   ينظر 
 (  )

 .  6 / المحصول للرازي  
 (8 )

دارطالس للدراسات والترجمة  -غازي مختار طليمات الطبعة الثالثة. في علم اللغة د: ينظر 

 . 6  :  11 والنشر
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 والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي األشباهكتاب 
 (  )

الذي اعتمد على مفهوم االشتراك . 

 نوع من التوسع في اعتبار هذا االشتراك اللفظي في تدوينه مع
 (  ) 

. 

أما المحدثون فيرون أن االشتراك هو مظهر من مظاهر االقتصادية في استعمال األلفاظ 

وحفظها وشكل من أشكال التخفيف عن الذاكرة إذ يستطيع اإلنسان باالشتراك أن يخزن الكثير 

 من المعاني في القليل من األلفاظ
 (  ) 

 متعددةمشترك اللفظي بـ أنواع ميزوا الو .
 (  )

. 

أنكر المشترك  من به فقد حاول بعضهم الموازنة بين واإلقرارالمشترك  إنكارأما مسألة 

المشترك  إنكارمن التعسف محاولة ))علي عبد الواحد وافي الذي يرى انه . به ومنهم د أقر   ومن

((هذا البابتأويالً يخرجها من ه توتأويل جميع أمثل, تاماً  إنكارا
  (3 ) 

. 

 أنإبراهيم أنيس فقد أقر بظاهرة االشتراك لكنه اشترط للمشترك . وكذلك من المحدثين د

التطور المجازي  فحين ال  إلىيُرد  أنيمكن  ختالفاً بيناً، فال يعد منه ماايكون اختالف معانيه 

ًٌ  يكون االشتراك حقيقا أنصلة بين هذا المعنى وذاك يصح  أينلمح 
 (6 ) 

. 

يرجع بعض كلمات  أن(  العربيةفي اللهجات )في حين حاول إبراهيم أنيس في كتابه 

 أصواتحدوث تطور في  إلىذاهباً  أصواتهامقاربة لها في  أخرىإلى  كلمات  اللفظيالمشترك 

إلى وقوع  أدىوهوـ حسب رأيه ـ  أخرىإلى حدوث مطابقتها لكلمات  أدىهذه الكلمات 

مكان حدوثه إلىأو يفطنوا  إليهااالشتراك معلالً ذلك بان القدماء لم يشيروا 
 (  )

ووضح هذا  

ن هذا أبعضها،و أصواتبعد تطور في  إالبعض الكلمات لم تشترك في اللفظ  أن((: العامل بقوله

                                                           
 (  )

تح وتقديم محمد حسن أبو العزم ( م183 ت )الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز  للدامغاني : ينظر 

 . 8 / , م1 1 , القاهرة لجنة أحياء التراث الزقيني
 (  )

  ط ,مشرف بن أحمد الزهراني. د, أثر الدالالت اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور: ينظر 

 .96 : 119 , , مؤسسة الريان
 (  )

 .   دور الكلمة في اللغة ص : ينظر 
 (  )

 . 8 : م119 , دار شموع الثقافة ط, علي حسين مزبان. فصول في علم الداللة د: ينظر 
 (3 )

 . 8 : 986 علي عبد الواحد وافي القاهرة  .فقه اللغة د 
 (6 )

 . 6 |داللة األلفاظ ، : ينظر 
 (  )

 . 1 :، 963 لمصرية، ، امكتبة االنجلو  في اللهجات العربية، ، ط: ينظر 
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وليد المصادفة الإاالشتراك في اللفظ لم يكن في الحقيقة 
 (  ) 

. 

ويالحظ احمد مختار عمر أن إبراهيم أنيس على الرغم من تضييقه لمفهوم المشترك 

في )نجده يصرح في مواضع من كتابه  فأننا األلفاظاللفظي على نحو ما رأيناه في كتابه داللة 

بأن المعاجم قد امتألت به، وأن ما نشأ عن التطور الصوتي يبلغ المئات(  العربيةاللهجات 
 (  ) 

 

سمتان أولهما تكتفي  تنازعهت يظ أن المشترك اللفظي في الدراسات الحديثة بقفالمالح

وثانيهما محاوالت  ةيحقيقديد القضايا المعهودة دون إضافة حما قاله القدماء وتكتفي بت بإعادة

محتشمة للمقارنة بين المقاربة التراثية والتناول الحديث لظاهرة المشترك
 (  ) 

. 

 

 اللفظي في منهاج البراعة في شرح نهج البالغةالمشترك : ثالثا  

 مفهوم المشترك عند الشارح الخوئي. 1

وفيه  فقد أفرد لها مبحثاً مستقالً  صداً بارزاً لظاهرة المشترك اللفظي عند الشارح الخوئي 

خرج منه أنواعاً أخرى من وأ, قدم فيه لدراسة المشترك اللفظي تعريفاً عين فيه مفهومه مسائل

وقد عّرف بوجوه ,في تعريفه : ))المشترك: ذات المفاهيم المغايرة لالشتراك فقد قال األلفاظ

المتناول لعّدة معاٍن من حيث هي كذلك بطريق الحقيقة  للفظ هو ا: قال ( النهاية)أسدها ما في 

ما وبالرابع ,وبالثالث المتواطئ,فبالقيد األول خرجت األلفاظ المتباينة وبالثاني العلم على السواء

((انتهى كالمه رفع مقامه,تناوله للبعض حقيقة وللبعض مجازاً وبالخامس المنقول
  (  )

الشارح  .

قيد  المتواطئ إلى والظاهر أنه ال حاجة في إخراج :أقول)) :بقوله  الخوئي قد نقد هذا التعريف

ألفراد عديدة  لكفاية القيد الثاني مؤنته إذ المتواطئ إنما وضع لمعنى واحد كلي متناول, الحيثية

((حتّى يدخل في هذا القيد ويخرج بالقيد الثالث وليس له معاٍن متعددة,مندرجة تحته
  (3 ) 

 

                                                           
 (  )

 . 1 :المصدر نفسه، :ينظر  
 (  )

 .9  |علم الداللة، أحمد مختار عمر: ينظر 
 (  )

أحمد محمد . المدخل إلى فقه اللغة العربية، د: وينظر .  -1 : ة معرفيةفي المعنى مباحث داللي: ينظر 

دار السياب  عواطف كنوش،  ط. والداللة السياقية عند اللغويين د  8 ، ص 99 حلب  قدور جامعة

 .91 :  11 ,للطباعة و النشر 
 (  )

 .    3-  31  / : منهاج البراعة 
 (3 )

 . 3/   منهاج البراعة:ينظر 
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 بعده العلم والمتواطئ بمعنى واحد في تعريف المشترك األصوليين فالشارح يختلف مع 

وهو :))  فقد قالالمشترك  أخرج فيه عدة ألفاظ من تعريف   وذكر حداً جديداً ويصفهم بالتكلف 

فال بّد , النتقاص الحّد بالتثنية والجمع كرجلين ورجال موجب مع ما فيه من التكلف  كما ترى

فيعرف  تيواللّ  وبعد اللتيا, كون التناول على سبيل البدل أن يضّم إليه ما يدّل على على ذلك

اللفظ  الواحد الموضوع لمعان متعددة من غير مالحظة النّسبة في الوضع الثاني مع الوضع :بأنه

وبالقيد الثاني العلم  األول األلفاظ المتباينة فيخرج بالقيد. األول وال اشتهار فيه مع هجر األول

قة في معنى ومجاز واللفظ الذي حقي والمتواطئ فإن معناهما واحد وإن كان للثاني أفراد عديدة

وبالّرابع المرتجل ويمكن االستغناء بالّرابع عن ,وبالقيد الثالث المنقول ,في آخر كلفظ األسد

((مشهور فافهم جيداً  فيه أيضاً مهجور كما أّن الثّاني لالثالث ألّن المعنى األوّ 
  (  )

عرفه  و.

ختلفة بالحد والحقيقة اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات م))هو (: هـ313ت )الغزالي 

((متساوياً  إطالقا
  (  )

. 

 إنماوهذا االشتراك  أكثرالمشتركة تدل على معنيين أو  األلفاظيرون أن  فهمأما اللغويون 

يكون لعلل وأسباب
 (  )

ات تداخلت غولكنه من ل, أصالً  واليكون قصداً في الوضع  إالوينبغي . 

األصلكل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتغلب فتصير بمنزلة  هو أو
 (  )

. 

بعبارة ))يفترق عن تعريف اللغويين - ومنهم الشارح الخوئي- األصوليينفنجد أن تعريف 

 , وعلى غيره بالمجاز, التي تدل على الشيء بالحقيقة األلفاظالتي اخرجوا بها ( أوالوضعا )

اشترطوا للتعدد في داللة المشترك أن يكون  األصوليينوفهم  بعض الباحثين من هذا القيد أن 

رفضوا المجازات  األصوليينن أفي أصل الوضع اللغوّي وال يأتي نتيجة لالستعمال اللغوي ّو

في تعريفهم للمشترك  األولقولهم بالوضع ففي معاني المشترك وربّما الحقيقة خالف ذلك 

التأكيد على تساوي المعنى  أرادوا وإنما, ال يعني منع الوجوه المجازية لأللفاظ المشتركةاللفظي 

فال يترجح المعنى , الذي انتقل منه في ذهن السامع الحقيقيالمجازي للفظ المشترك مع المعنى 

                                                           
 (  )

 . 3/ المصدر نفسه  
 (  )

 . 3: معيار العلم 
 (  )

عبد هللا الجبوري مطبعة اإلرشاد . د: تحقيق, (هـ   ت )لعبد هللا بن جعفر : تصحيح الفصيح: ينظر 

 . 6 / : م3 9  -هـ93  , بغداد
 (  )

دار الفكر بيروت ( هـ38 ت )أبو الحسن علي بن إسماعيل األندلسي )المخصص البن سيده : ينظر 

 .39 /  : م8 9  -هـ98  
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قائماً بذاته كقيام المعنى  أصالفيكون كل معنى من معاني المشترك , الحقيقي على المجازي

(( الوضع أولقيقي في الح
 (  )

. 

ين ممن ضيقوا مجال االستعمال اللغويّ من   الصف الثاني بهذا يختلفون عن واألصوليون

اللغويون انعدام الصلة المعنوية بين دالالت  هؤالء اشترط  إذالمجازي لأللفاظ المشتركة 

عن معناه  مختلفاً المشترك كي يتحقق مفهوم االشتراك ويصبح كل معنى من معاني المشترك 

ك متأتياً  المشتر التي تطلق على الشامة وأخو األم ولذا رجحوا أن يكون( الخال ) كلفظة   اآلخر

من اختالف اللهجات
 (  )

الشارح من القائلين بوقوع االشتراك في اللغة  نأ تقدم يذهب بنا ما .

 . واألصوليينوهذا القول يمثل االتجاه الغالب عند اللغويين 

 

 من المشترك اللفظي موقف الشارح الخوئي- 2

يعد الشارح الخوئي من المؤيدين لوقوع المشترك اللفظي في العربية فقد أظهر الشارح عناية 

عن طريق عرض معاني المشترك مع  لنهجالمشتركة الواردة في ا األلفاظواضحة بذكر معاني 

االشتراك وعدمه  إمكاناختلفوا في : ))فهو يقول (ع)كالم اإلمامبيان المناسب منها لسياق 

فلما سنبينه في  أما الّصغرىو,أما الكبرى فظاهر  ممكناً ألنه واقع فيكون  اإلمكانوالحق هو 

((المسألة اآلتية
  (  (

 

وقوعه وهو  إلىالتي أدت  األسبابمن  اً وقد أيد الشارح الخوئي وقوع المشترك ذاكراً سبب

ال امتناع في أن يضع قوم لفظاً ))الن هذا تابع لغرض المتكلم فنجده يقول  ,الواضعينتعدد 

هذا فيما لو تعدد  االشتراك فيحصل الوضعانويشيع , لمعنى ثم يضعه آخرون ألخر

ب  وأما في صورة االتحاد فربّما,الواضعون إعالم المخاطب ما  -بالكسر–يكون غرض المخاط 

قتضت صيل فافاسبيل  الّتعلى  باإلعالملق غرضه في ضميره على سبيل اإلجمال كما يتع

الحكمة وضع المشترك طلباً لفائدة العلم اإلجمالي كما اقتضت وضع المنفرد طلباً لفائدة العلم 

                                                           
 (  )

وينظر المباحث     (: دراسة موازنة( )أطروحة دكتوراه)المباحث الداللية في شروح نهج البالغة  

( أطروحة دكتوراه)  6  - 6 : 118 بغداد  -اآلداب, مصطفى  كاظم شغيدل, اللغوية في منهاج البراعة 

 .  8  - 8 : وينظر الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى
 (  )

 .    المباحث الداللية في شروح نهج البالغة  ص : ينظر 
 (  )

 . 3/ منهاج البراعة مج  
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((التفصيلي
  (  )

ويذكر الشارح أهمية القرينة في استعمال المشترك اللفظي في كل معانيه أو في 

ان ا ال نسلم اختالل التفاهم والعراء عن : ))تطويالً للكالم بقولهبعضها وان ذكر القرنية ال يُعد 

((وال نسلم استلزام القرينة التطويل  بال طائل.....الفائدة مع الخلو عن القرينة
  (  )

فالقرينة قد . 

تكون معلومة عند من يطلب المتكلم إفهامه بالخطاب مجهولة عند غيره من السامعين الذين ال 

وهو واضح يريد إفهامهم
 (  )

. 

أهمية وجود المشترك في اللغة  إلى ملتفتاً  والوجوب باالمتناعوضعف الشارح قول القائلين 

وأضعف منه ما ُحكي عن ,باالمتناعفقد ثبت منه ضعف القول  ))الداللة بقوله  أثراءفي  وأثره

ه نه ,بالوجوب شرذمة من القول كون نعم قد يقال  بالوجوب بمعنى , أبين مّما  مّر مستدالً بما و 

في  إليهامسيس الحاجة  إلىفي اللغة نظراً  جمالتاالشتراك مقتضي الحكمة لقضائها بوجود الم

((به  بأس والولما فيه من فوائد آخر لفظية أو معنوية , األحوالبعض 
  (  )

. 

 اإلشارةيفرق بين االشتراك اللفظي وبين تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز من خالل  هونجد

اللغوي الذي انبثقت منه المعاني المختلفة للفظ المشترك بفعل المجاز ويضرب لنا  األصل إلى

مجازاً على  أطلقثم , للجارحة المخصوصة أوالكالعين فانه وضع ))الشارح على ذلك مثاالً 

((ثم على الشمس بعالقة الصفاء ثم على الماء بتلك العالقة, ةعزقة الصفاء والالدينار بعال
  (3 )

. 

بمقتضى توقيفية  في استعماله  اإلفراطوقد اشترط لالستعمال المجازي االعتدال وعدم 

((مما يشمئز منه الطباعسبك سبعين مجازاً  ألن  القول  بجواز ))ألنه على حد  قوله اللغات 
  (6 )

 

فلم يدل , وهكذا, عن المجاز عن المجاز :سبك المجاز وأما, سبك المجاز عن المجاز)) ف

((بمقتضى توقيفيّة اللغات واحتياجها إلى األذن والتّرخيص من صاحب اللغة عليه دليل
  (  ) 

. 

                                                           
 (  )

 . 3/ منهاج البراعة  
 (  )

 .   3|  منهاج البراعة  
 (  )

 .المصدر نفسه ، المكان نفسه: ينظر 
 (  )

 . 3\ منهاج البراعة  
 (3 )

 . 3/ المصدر نفسه  
 (6 )

 .المكان نفسهالمصدر نفسه  
 (  )

 .المصدر نفسه المكان نفسه 
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 اختلف المجوزون لالشتراك في)) بقوله المشترك ثابت في اللغة موجود فيها إنويرى الشارح 

واللون لألبيض واألسود معاً ,وقوعه والحّق هو الوقوع ألن القرء موضوع للطهر والحيض

((على البدل من غير ترجيح
  (  )

ثابت في القرآن؟   هل المشترك: ))ثم يطرح تساؤالً   

(  )  { َعْسَعسَِِإ َذاَِواللَّْيلِ }الحق ذلك لقوله تعالى :يقول
((أي أقبل وأدبر 

  (  )
 

في كل معانيه ما دامت  -الشارح عند -المشترك في القرآن الكريم يستعمل أنمعنى ب 

مجمالً ثم  الشئ يه؛ألن ذكروتوجب تقييده بأحد معاناللفظ المشترك  أطالقالقرينة لم تمنع من 

وذكر اختالف األصوليين في جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر  ,مبيناً يكون أوقع في النفس

 وقد أطنب الكالم في هذه المسألة وأنقل بعضاً من  وتأييده ألحد الرأيينمن معنى واحد 

بأن ----معنى اختلف األصوليين في جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من))قوله

أّن الطهر  ويراد القرء من صفات النساء: أو يقال,رأيت عيناً ويراد عين جارية وعين باكية:يقال

قدس هللا روحه والشارح وم إلى الجواز منهم العالمة الحلي والحيض من صفاتهّن فذهب ق

أي  أنه ال يجوز مطلقاً  بالعدم بمعنى:آخرونوقال .... البحراني وصاحب المعالم وسلطان العلماء

وإليه ذهب المحقّقون منهم  وهو الحق.حقيقة وال مجازاً  إثباتاً وال نفياً وال وجمعاً ال وتثنية مفرداً 

 السند الّسيد وشيخنا حب الفصول وشريف العلماء والسيد إبراهيم القزوينيالفاضل القمي وصا

وحكي عن أبي هاشم والكرخي وأبي حنيفة والغزالي وفخر الدين ,رمسه هللا قدس حسين السيد

((الرازي
  (  ) 

.
          

 

 :اج البراعة هالمشترك اللفظي في من ومن أمثلة

ةٍ )) .  ةٍ  و  أ  )) «»علي  اإلمامقال  ((ُحجَّ ةٍ  ةٍ الز م   ُحجَّ جَّ ح  ةٍ  أو م  ((ق ائ م 
  (3 ) 

. 

في كتب اللغة سوف نجدها تدل على الدليل والبرهان وقيل ما  ةفلو جئنا لبيان كلمة حج

ُدفع به الخصم
 (6 ) 

وقيل جادة الطريق أي سننه
 (  ) 

عند الخصومة ووجه الظفر
 (  ) 

. 

                                                           
 (  )

  3| :منهاج البراعة 
 (  )

 .   آية : التكوير  
 (  )

 . 3/ مج, منهاج البراعة 
 (  )

 .     3|   منهاج البراعة  
 (3 )

 . ( 3)، ص( )نهج البالغة، خطبة  
 (6 )

 .( حج)، مادة 6  ، ص تاج العروس، للزبيدي، ج: ينظر 
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ع  ل ُكم ))سبحانه:كما قال والمراد بها هنا الشريعة : ))لشارح فيفسر الُحجة بقولهما اأ ش ر 

ا ن  الّدين  م  ى ب ه  نُوحاً  مِّ صَّ ن الحجة قد تطلق ويراد بها الكتاب، وقد ثم أ   ,  (   :الشورى(() و 

منه سبيل الهدى المعصوم الذي يكون مقتدى الخالئق يأتمون به، ويتعلمون  اإلمامتطلق على 

  بإسناده عن أبي  }الكافي {في فيما رواه كان أو وصياً وهو المراد هناوطريق التقوى نبياً 

(( إسحاق عمن يثق به من أصحاب أمير المؤمنين
  (    ) 

فسرها الشارح مرة أخرى بأن المراد يو

وقد حجة في الظاهر اإلمامالنبي و أنه حجة هللا على الناس في الباطن كما أنّ ف))منها هو العقل 

((األخبار المستفيضة عن أئمتنا عليهم السالموردت به 
  (  )

 

المعصوم أعني الوصي  اإلمامالمراد بها هنا هو  أنالظاهر ))ثم يعود ويقول 

رادة العقل الن حجيته إ مكانإوالكتاب لسبق ذكرهما وعدم  لعدم إمكانإرادة النبي,بخصوصه

الحق من الباطل في األمور  في غيرها فال يعرف له منحصرة في المستقالت العقلية ال مجال

فال يتم اللطف  اإللهامبنور  اإلماميعرفها  وإنمافكارها، بأعقول البشر   إدراكهاالتي عجزت عن 

((ه السالم فيهميلعه بوجود إال «»عد النبي بمنه تعالى على خلقه 
  (3 ) 

 

شارح واضحة في تفسيره لعند اوطبيعة التفكير العقائدي أن الرؤية العقائدية فنالحظ 

، فهناك تقارب واضح بين المعنى المعجمي «»علي  اإلمامتفسيره لنص من ثم للمفردة و

، ومن ثم األمردئ جاز المعاني كلها في باأ الخوئي إنللمفردة وبين ما فسره الشارح، وواضح 

يكون  إن استبعد الخوئيوجود الدليل القاطع والقرينة الحاسمة فقد  عندها قام بترجيح احد

مقصود بالحجة العقل ألن العقل منحصر في المستقالت العقلية ال مجال له في غيرها فيرى لا

عقول البشر إدراكها قصور العقل ألنه ال يعرف الحّق من الباطل في األمور التي عجزت عن 

صوم مكمل عملا ماإلماالمعصوم ألنه يعتبر  اإلمامويبين سبب ترجيحه معنى الحجة ب بأفكارها

التي تقصر عن معرفتها  اإللهي اإللهامالمعصوم يعرف الحجة بنور  اإلمامو« »لمسيرة النبي 

                                                                                                                                                                                
 (  )

 .( حج)، مادة 9  ، ص لسان العرب البن منظور، ج: ينظر 
 (  )

 .(حجج ) مادة ,    ، ص 9  \  المصدر نفسه ج : ينظر 
 (  )

 .   / منهاج البراعة،  
 (  )

 .   / منهاج البراعة، 
 (3 )

 . المكان نفسه المصدر نفسه 



 العالقات الداللية  

 

 
66 

 ثانيال  الفصل

 .عقول البشر

شروح األخرى لنهج الخوئي يبين الفرق بين شرحه لبعض المفردات وبين ال إنوالمالحظ 

: من جعله الحجة في العبارة حجة العقل حيث قال (633) أبي الحديدابن  رأي ينتقدالبالغة فهو 

مه الّشارح المعتزلي  من جعله  الحجة في العبارة  حجة العقل  )) ٌّ , وبذلك ظهر فساد ما توهّ

ما  إلى شارةإ بقوله أو حجة الزمة، هل هو« »ماذا يشير  إلىيقال  إنومنها :حيث قال 

يفسرون هذه  إنهممام معصوم؟ الجواب إ من انه البد في كل زمان من وجود األماميةيقوله 

((يراد بها حجة العقل إناللفظة بذلك، ويمكن 
  (  ) 

. 

 إماان هلل سبحانه حجتين داخلية وخارجية والناس : ))ثم يبين الشارح توضيح األمر بقوله

هي عقولهم الكلية العارفين بها  نماهل حجاب فالحجة على أهل البصيرة إأهل بصيرة عقلية أم أ

ية، بل حجة هللا عليهم إتباع الحجة الخارج إلىالمصالح والمفاسد الكامنة الواقية فال حاجة لهم ب

يهم إنما هي العقول النافعة فالحجة عل وما أهل الحجاب وذوأبصيرتهم ونور عقولهم وهداهم و

بقائد  إالحاطة عقولهم بالجهات المحسنة والمقيمة فال يكمل اللطف في حقهم الخارجية، لعدم إ

((تقليداً في كل قدمخارجي يتبعه 
  (  ) 

. 

هو « »المراد بالحجة في كالمه  إنمحصلة النهائية عند الشارح هي لا إنوالمالحظ 

   .للزوم وجود الحجة في الخلق لمكان الحاجة      المعصوم اإلمام

« » اإلمامويؤكد صحة تفسيره لقول  يألنه عند كل قول يأتي بما يقوصحة رأيه،  وأرى

تفسر على وجهين القرآن الكريمونجد الحجة في 
 (  )

 .وهي الوثيقةالخصومة والحجة بعينها  .

ُقْلِأَُتَحاجُّونَ َناِف يِاللَّه َِوُهَوِرَب َُّناِ}: فوجه منهما، الحجة تعني الخصومة، كما في قوله تعالى
 (  )  {َورَبُُّكمِْ

َِحاَجْجُتْمِف يَماَِلُكْمِ}؟ ومثلها في سورة آل عمران (أتخاصمونناأي ) َهاِأَنْ ُتْمَِهُؤََلء 

                                                           
 (  )

 ،  ط( هـ633ت) المعتزلي، ابن أبي الحديد نهج البالغةشرح : ، وينظر8  ، ص منهاج البراعة، ج 

 .3  / : م 998  -هـ  8   ,     لبنان-، بيروت دار الكتب العلمية
 (  )

 .8  ، ص منهاج البراعة ، مج 
 (  )

 .  9 ، ص الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز للدامغاني، ج:ينظر 
 (  )

 .9  : سورة البقرة، اآلية 
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 فلم تخاصمون (  فيما لكم به علم )أي خاصمتم  (  )  {ِب ه ِع ْلٌمِفَل َمُِتَحاجُّوَنِف يَماِلَْيَسَِلُكْمِب ه ِع ْلمٌِ
 

ومثله كثير( فيما ليس لكم به علم)
 (  ) 

. 
 

ِفَل لَّه ِقُِ}: الوثيقة كقوله تعالى: الحجة البالغة، يعني((: الحجة يعني))؛ والوجه الثاني ْل
 (  )  {ٌُ ِاْلُحجَُّةِاْلَبال َغة

 .أي الوثيقة

((صحة الدعوى وقيل هي الدليلما ُدل به على : الحجة))لجرجاني وفي التعريفات ل
  (  )

 

المعصوم الهادي والدليل، يهتدي به الناس إلى طريق  اإلمامن الخوئي أل بينهوهذا مقارب لما 

قرار باهلل قيل اإل))فإذا قيل ما هي الفرائض الحق وهو حجة على عباده وهو من الفرائض 

((وبرسوله وحجته وبما جاء من عند هللا
  (3 )

ن اللفظ المشترك له في كل مقام معنى فالمالحظ أ  

بطبيعة ذلك اللفظ ويعرف عنى بحسب االستعماالت المتعددة لواحد من سائر معانيه، ويختلف هذا الم

حالية مسياقية أو عقلية أ رينة من القرائن المعتبرة، سواء أكانت قرينة لفظية أمالحال بق
 (6 ) 

. 

م  ف يه ا())ع)قال اإلمام علي  :الفتن .  ذ  النَّاُس ف ي ف ت ٍن ان ج  ب ُل الِّدين   و  ار ي,ح  و  ع ت  س  ز  ع    وت ز 

((ال ي ق ي ن
  (  )

 وإعجابكجمع الفتنة وهي الحيرة،  فالفتن,عدة معانالفتن لفظة ل ذكر الشارح   

ضالل، الذهب والفضة، واإل وإذابةلعذاب، ، والكفر، والفضيحة واواإلثمبالشيء، والضالل، 

.راء وأكثر المعاني مناسب للمقاممحنة والمال واختالف الناس في اآلوالجنون، وال
  (8 ) 

 

عني الشرك كقوله ت فهي ت في القرآن الكريموردقد وهذه المعاني التي ذكرها الشارح  

َنةٌِ }: تعالى ِف ت ْ َِتُكوَن ََِل َِحتَّى  ( 9)  {َوقَات ُلوُهْم
: بمعنى الكفر مثل قوله تعالى وتأتيأي شركاً 

                                                           
 (  )

 .66: عمران، االيةسورة آل  
 (  )

، وسورة الشورى، اآلية 81، وسورة األنعام،   ، 63، وسورة آل عمران، 38 : كما في سورة البقرة 

 6 . 
 (  )

 . 8: األنعام، اآلية 
 (  )

 . 6: التعريفات 
 (3 )

 . 9 ، ص ، ج  1 ،  علل الشرائع للشيخ أبي جعفر الصدوق، دار العلوم، ط 
 (6 )

 .   : كاصد الزيدي. اللغة، دفقه : ينظر 
 (  )

  3ص(  )نهج البالغة الخطبة 
 (8 )

 .   ،  منهاج البراعة، مج: ينظر 
 (9 )

 . 9 : سورة البقرة، اآلية 
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َنَةِم ْنِقَ ْبلُِ}  . (  )  {َلَقد ِابْ تَ َغُواِاْلف ت ْ

َنَةِالنَّاس ِِ} : العذاب في الدنيا كقوله تعالىتأتي الفتنة بمعنى و َِجَعَلِف ت ْ فَإ َذاُِأوذ َيِف يِاللَّه 
ِاللَّهِ   (  )  {َكَعَذاب 

 ن ــه مــالذي يصيب واإليذاءويقصد بها عذاب الناس في الدنيا فقد نزل العذاب 

 ن ــم

 إلىيتحرز منه فرجع عن اإليمان  إنز منه منزلة عذاب هللا الذي يجب يالناس في وجوب التحر

 بنجاة أو  موت وال  األخرعذابهم يسير منقطع  إنالشرك خوفاً وجزعاً من فتنتهم أي عذابهم مع 

يقاس ذلك بعذاب هللا العظيم
 (  )

. 

  (  )  {َوَلَقْدِفَ تَ نَّاِالَّذ يَنِم ْنِقَ ْبل ه مِْ}الفتنة بمعنى البالء كقوله تعالى في سورة العنكبوت  وكذلك

)  

ري في الناس الحاضرين كما جرت في األمم جت لهيةا وابتلينا فالمحنة والفتنة سنة إأي امتحن

الماضية فاستقام منهم من استقام وهلك منهم من هلك
 (3 ) 

. 

ِيُ ْفتَ ُنونَِ}الحرُق بالنَّار كقوله تعالى وهي تعني  َِعَلىِالنَّار  ُِهْم  ( 6)  {يَ ْوَم
بمعنى يعذبون 

فيحرقون بالنار
 (  ) 

. 

ِاْلَمْفُتونُِ}مجنون كقوله تعالى في بمعنى  وتأتي  ِب أَيِّيُكُم ِ ُروَن َِويُ ْبص  ُر  ( 8)  {َفَستُْبص 
. 

فجاءت الفتنة بمعنى المجنون، ألنه فتن، أي ُمحن بالجنون
 (9 ) 

. 
 

، أما معانيها  االمتحان واالبتالء  وهي  ن لفظ الفتنة واحدة في داللتها األصليةأفالمالحظ 

وقد وضح الراغب األصفهاني األصل اللغوي الذي انبثقت منه اللفظة .فمتعددة يحددها السياق

                                                           
 (  )

 .8 : سورة التوبة، اآلية 
 (  )

 .1 : سورة العنكبوت، اآلية 
 (  )

 .18 ، ص6 تفسير الميزان، ج: ينظر 
 (  )

 .  : سورة العنكبوت، اآلية 
 (3 )

 . 1 ، ص6 الميزان للطباطبائي، مج: ينظر 
 (6 )

 .    : سورة الداريات، اآلية 
 (  )

 .   ، ص8 الميزان، ج: ينظر 
 (8 )

 . 6: ، اآلية(ن والقلم)سورة  
 (9 )

 .    ، ص الكشاف للزمخشري، ج:ينظر 
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إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته واستعمل في إدخال األنسان :أصل الفتن:)بقوله

.(فيستعمل فيه, النار وتارة يسمون ما يحصل عنه العذاب
  (  ) 

 

والبالء وما يقع بين الناس من الحروبحراق الشيء بالنار فالفتن إ
 (  ) 

الخوئي  فالشارح

ب ُل الدين   نت  في ف   والناسُ )) (عليه السالم)علي  اإلماميقف على قول حين  م  فيها ح  ذ  ((ان ج 
  (  ) 

زمان البعثة والمراد بالفتن فتن العرب في  أهلفالمراد بالناس  أخرىالنص وجهة  نجده يوجه

فيكون المراد بالفتن فتن بني  «»حوال أهل زمانه هذه الجملة مسوقة لذم ألية أو تكون الجاه

ن وبعثه والحال أ «»النبي  أرسلنه سبحانه األول فالمعنى أ االحتمالعلى أمية ومعاوية ف

ذكر  نأالخوئي بعد  نأشتت آراء واختالف أهواء فنالحظ تالناس يومئذ كانوا في ضالالت و

اختالف )للمقام من هذه المعاني هو  األنسبالدالالت المختلفة لهذه اللفظة في اللغة ذكر بأن 

(الناس في اآلراء
  (  )

وفي ضوء ذلك .  أي أنه جعلها مشتملة للخصومة في األمور الفكرية   ,

يتصل  اسياق الحال شامل لكل مف ,في تحديد داللة اللفظنجد الشارح يعتمد القرينة الزمانية 

بالمتكلم والمخاطب والظروف المالبسة في إيثار إحدى دالالت اللفظ المشترك على الدالالت 

.تتحدد بواسطة بنية  النص والمتداولين للغة المستعملين لها ألنها .,اآلخر 
  (3 ) 

 

فقد ذكر الشارح لهذه الكلمة دالالت منها السلب  (هبـّ الن)ومن األلفاظ المشتركة لفظ  - 

 والغارة والغنيمة
 (6 )

ى (: ))عليه السالم)وقد وقف الشارح الخوئي عند قول اإلمام علي . أ ر 

اثي ن ه با  ((تُر 
 (  ) 

وعرض الدالالت المختلفة لكلمة النهب، التي تنوعت باختالف سياقات القول، 

البنته من حيث أن مال الزوجة في حكم « »رسول هللا  اخلفهلتي ن المراد منها فدك اأوذكر 

                                                           
 (  )

 .    3: المفردات  
 (  )

 .(.فتن)، مادة 1  ، ص8 تاج العروس ، مج و(فتن)مادة,3   ص,3لسان العرب ج: ينظر 
 (  )

 . ( 3)ص(  )نهج البالغة الخطبة  
 (  )

 . 33 ، ص لسان العرب البن منظور، مج: وينظر    ، ص منهاج البراعة، مج: ينظر 
 (3 )

النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي لفان دايك، ترجمة عبد القادر : ينظر 

دار الفكر ,محمود السعران.د,علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:وينظر.8 بيروت، لبنان، ص -، 111 ط قنيني،

 .   ص, 99 ,  ط,القاهرة  -العربي 
 (6 )

 .8 ،  منهاج البراعة، ج: ينظر 
 (  )

 ( .8 )ص(  )ينظر نهج البالغة الخطبة  
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لصدق لفظ اإلرث عليها كصدقه على منصب « »مال الزوج، أو الخالفة الموروثة منه 

ِيَ ْعُقوبَِ}النبوة في قوله تعالى حكاية عن زكريا   (  )  {يَر ثُن يَِويَر ُثِم ْنَِآل 
واألظهر حمله على 

وذلك بطرحه احتمالين أعتمد فيهما « »ين معنى كالم اإلمامالعموم، فنالحظ إن الشارح ب

على المعنى الظاهري للكالم واعتمد على نص قرآني ليبين صحة ما ذهب إليه بمعنى أن اللفظ 

هنا جاء عاماً غير مخصص بداللة معينة وهو لم يشر إلى اشتراك في اللفظ أو عدمه ولكن يفهم 

الظروف المحيطة بالنص  نأالً عن ذلك نجد ضف, اللفظي هذه األلفاظ من المشترك من قوله إن

تراثي  )بأن المقصود من(ع)علي  اإلمامأثورات التراث تؤكد قصد والقرائن التاريخية وم

الشريف وذلك بعدما ه خطب بهذه الخطبة في أواخر عمر(ع) نهأل.,المسلوبة هو الخالفة (نهباً 

 .انقضى أيام خالفة الخلفاء الثالثة

 الشارحاج البراعة فقد فسرها هالمشتركة التي وردت في من األلفاظمن :     (السَّمت) - 

الخوئي بالطريق، وهيئة أهل الخير، والسير على الطريق بالظن وحسن النحو، وقصد الشيء 

 والسكينة والوقار
 (  ) 

جاءت بمعنى حسن السمو في  إذ كتب اللغةوردت في نفسه  المعنى ب و

مذهب الدين والعقل وجاءت بمعنى الدعاء، والحس والظن وهيئة أهل الخير
 (  ) 

وإلى هذه الداللة 

        التي بين فيها عليه السالم تسمية   «»علي  اإلماملخطبة شرحه  الداللة ذهب الشارح في

ا )):الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها بقوله ُت ف أ مَّ م  ل يلُهُم  س  د  ي اُؤهُم  ف يه ا ال ي ق يُن و  ل ي اُء هللاَّ  ف ض  أ و 

 ((ال هُد ى
 (  ) 

هللا هم الذين يخرجون تابعيهم والمهتدين بهم من الرّدى  أولياءفهو يرى بأن 

فنجد أن هذه األلفاظ تشترك بمعنى التثبت ,  ويدلونهم على الهدى وهو هدى هللا سبحانه وتعالى

 هدي من وهو تمكن أولياء هللا ,معنى جديداً  للجملةيضيف  فسياق الحال هنا , والهدي والتمكن

المشتبهة إلى أئمة الحق من حيث أن دليلهم سمت الهدى  الرجوع في الوقائع كذلك يجبوالناس 

وهذا يؤكد أهمية السياق في تحديد المعنى المراد من  يهدون الراجعين إليهم إلى طريق النّجاة

                                                           
 (  )

 .6: سورة مريم، اآلية 
 (  )

 .   ،  جمنهاج البراعة، : ينظر 
 (  )

 ( .سمت) مادة     ص, وتاج العروس ج(سمت)مادة  18 ،  لسان العرب البن منظور، ج: ينظر 
 (  )

 .(  8)ص( 8 )نهج البالغة الخطبة  
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اللفظ المشترك وهذا ما أكده علم الداللة الحديث فاأللفاظ المشتركة يصعب تحديد معناها وهي 

السياق السيما السياق اللغوي الذي  إلىالداللة حين تنضم  معيّنةتصبح  أنهاخارج السياق، غير 

ذلك يتم ونه البديحدد معاني المفردات و
 (  )

. 

 أوبمعنى القوة،  إمامن األلفاظ المشتركة التي وردت في منهاج البراعة فجاءت  (الي مي ن)-3

ٌ   ر  اش  ب  يُ  م  ول  ))« »له قو الشارح فيقال  بها  بمعنى القسم ((مين  الي   هُ ب  ل  ق 
  (  ) 

علي  اإلمامن أب

« » بأن الالزم على العبد في مقام تنزيهه سبحانه  إشعاراعبر عن عدم اليقين بعدم اليمين

لك الحلف بذ أرادعن وجه كمال اليقين بحيث لو يكون تنزيهه له صادراً  إنعن المثل والنظير 

 بالمعنى اإلشعاراليمين بمعنى القسم، وان كان بمعنى القوة فالمقصود  جعلنا نإهذا  أمكنه

اللغوي لكلمة اليمين فقد تعني القدرة والقوة والقسم
  (  )

 وال يكونصادر عن قوة القلب فا ليمين . 

للكلمة زيادة على معانيها المعجمية  اً سياق هنا تضيف معنى جديدالإذ نجد عناصر مضطرباً فيه 

 ية للعيانفالحدث هو سؤال السائل ألمير المؤمنين عن جواز معرفة هللا سبحانه بمنزلة الرؤ,

والمكان هو في مسجد الكوفة ومن آثار هذا الحدث غضب أمير المؤمنين عليه السالم وتغير 

 غّص المسجد بأهلهف لونه حتى نادى الصالة جامعة
 (  )

الحال  سياق فقد تضافرت عناصر 

  .ألجل تنزيه هللا وتعالى وبيان صفاته وقدرته معنى اليقين إلى لفظة اليمين بإضافة

م ت  ))« »اإلمام قال:شراجاأل -6 ، ف ال ت ح  ان  ُمبين  د  إ ذ  ه ي  ُدخ  اه ا ب ع  ن اد  ه ا و  اج  ر  ((ُعرى أ ش 
  (3 )

,     

ونجد ه ال  .الخوئي هنا ال يرجح معنى على آخر بل يبين اختالف المعنى باختالف داللة اللفظ

يشير إلى أن اللفظ يدل على االشتراك بل يبين تعدد المعنى للفظ الواحد ثم يختار ما هو انسب 

: يلسباب والسبب وهي العروة للعيبة وقشراج جمع الشرج محركة كاألاأل: ))فهو يقولللمقام 

 ((نسب للمقامالتي تخاط وهو األ ةبالعيى حروف شراج علوقد تطلق األ
 (6 ) 

وإذا كان المقام يمثل 

                                                           
 (  )

مطابع اليقظة، المجلس الوطني للثقافة  -نايف خرما. أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة د: ينظر 

 .   :م 9 9 / هـ98  والفنون، الكويت 
 (  )

 .(  6 )ص( 91)نهج البالغة الخطبة  
 (  )

 . (يمين)مادة 969 ، ص6لسان العرب البن منظور، مج: وينظر 3 ص,6منهاج البراعة مج:ينظر 
 (  )

 .  3 | 6منهاج البراعة : ينظر  
 (3 )

 . (   )ص( 91)نهج البالغة الخطبة  
 (6 )

 .  8 | منهاج البراعة  
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الجوانب غير اللفظية المصاحبة للحدث الكالمي من ظروف ومالبسات، فإن  اللغويينيمثل عند 

صوليين والمفسرين طريقاً قوية في ارجية المصاحبة للنص تمثل عند األهذه الظروف الخ

الكشف عن دالالت النص
 (  ) 

لصور خلقها وفيضان ا إتمامالخوئي هو بينه ، فالمراد هنا كما 

جزئها المادي كما يلتحم  إلىظام جزئها الصوري انتوذلك باعتبار تركيبها والسماوية عليها 

فنجد هنا قرينة الحال متصلة بالمخاطب فقد عمد اإلمام علي عليه  بتشريج عراهاطرفا العيبة 

في سياق  السالم إلى تقريب الصورة من تصور المخاطب من جزء صوري إلى تصور مادي

 ًٌ  تنزيه هللا سبحانه وتعالى للسائل لغرض إ حداث مفعول الخطاب في المتلقي ظاهراً وباطنا
 (  

)
 . 

م   )): ن  في قول أمير المؤمني ,الجبلة-  ت ار  آد  ليه  الس الم  اخ  ل ق ه  , ع  ن  خ  ةً م  ي ر  ل  خ  ل هُ أو  ع  ج  و 

ب لَّته   ((ج 
  (  ) 

من معاني المشترك  اً سياقات خارج الخطبة في اختياره واحد إلىيلجأ الشارح  فنجد

 (الجبلة)بيان تعدد المعنى للفظة الواحدة كما في شرحه للفظ القرآني في  تعبيرباليستعين  فهو

(( الجبلة بكسر الجيم وتشديد الالم الخلقة والطبيعة))فهو يقول 
  (  ) 

: ، وقيل في قوله تعالى

{ِ ِاْْلَوَّل ينََِخَلَقُكْم ب لََّة  ( 3)  {َواْلج 
ن يكون من قبيل الخلق بمعنى ويحتمل أ ذوي الجبلة إي

والجبلة الخليقة التي طبع عليها الشيء فالمراد بالجبلة . مخلوق وقيل الجبلة الجماعة من الناسلا

الذين فطرهم وقرر في جبلتهم تقبيح  باءكم األولينأواتقوا هللا الذي خلقكم  إيفي سورة الشعراء 

بشؤمه رافتالفساد واالع
 (6 ) 

للكشف عن  اإلمامالخوئي في شرح قول  الشارح إليهوهذا ما ذهب 

 .عن داللة النص

وبيان تعدد المعنى في شرحه  اإلماموكذلك من استعانته بالقرآن الكريم لتفسير قول  ,شدرّ ال-8

                                                           
 (  )

جابر محيسن  عليوي، . د,للسيد محمد حسين فضل هللا ( من وحي القرآن)البحث الداللي في تفسير : ينظر 

 .1   :،  تموز للطباعة والنشر  ط
 (  )

 . 3 :  118 ، بصرة -آدابهادي شندوخ حميد (  دكتوراة)الداللي للقرآن الكريم في نهج البالغة األثر : ينظر  
 (  )

 .(    )ص ( 91)نهج البالغة خطبة  
 (  )

 .   |  منهاج البراعة 
 (3 )

 . 8 : سورة الشعراء، اآلية 
 (6 )

 .    |3 تفسير الميزان :ينظر 
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((ًٌ  يداش  ر   ىض  م  و  يناً م  ى أ  دَّ أ  ف   )) أمير المؤمنينفي قول ( شدالرّ )لكلمة 
  (  ) 

:  فهو يقول

 د ــــشالرَّ ))

((الصواب وقيل االستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه إصابة
  (  ) 

فسر قوله  وبهما، 

َناِإ بْ َراه يَمُِرْشَدُهِم ْنِقَ ْبلُِ}: سبحانه  هو  األنبياءفي سورة ( الرشد)وجاءت لفظة  (  )  {َوَلَقْدَِآتَ ي ْ

التوحيد وسائر المعارف بمعنى  إلىاهتداؤه الفطري التام « »إبراهيمالواقع، وهو في  إصابة

الواقع وكنا عالمين بمبلغ استعداده  وإصابةشد له ويليق به من الرّ  ما يستعد أعطينا إبراهيملقد 

 ولياقته
 (  )

تجاً حم الداللتين إحدىعدم ترجيح  إلىوفي ضوء ذلك نجد شارحنا الخوئي يذهب  .

في هذه اآلية وهو ما يعرف  المعنيينلفظ الرشد قد فسر بكال  أن  القرآني، إذ يرى بالتعبير

 بالوجوه والنظائر في القرآن الكريم
 (3 )

قد كثير من كلمات المشترك اللفظي  نأوهذا ما يؤكد من . 

 تغطية أوتعمية  أويسبب ذلك غموضاً  إنجنب في اللغة الواحدة من دون  إلىعاشت جنباً 
 (6 ) 

 . 

فقد   تضافرت القرائن  السياق لكونه من القرائن الكاشفة عن داللة اللفظ  أهميةوهذا يبين 

المحيطة بالنص مع العناصر الحسية والنفسية واالجتماعية كالعادات والتقاليد  السياقية

طب به عليه السالم في إن هذا الكالم خومأثورات التراث على الكشف عن معنى النص وخاصة 

فقد بلغ , بأنه مضى رشيداً ( ص)ثنى عليه ذاكراً الرسول  الجمعة الثالثة من خالفته فحمد هللا وأ

 السيما ما يُسّمى بمعناه الواسع مدى كبيراً في بحثه لطرق الداللة اعتماد الشارح على السياق

بفحوى الخطاب
  (  )

. 

الخوئي قد حمل اللفظ الدال على المشترك على جميع معانيه على وجه  الشارح إنفنالحظ 

 .هذا اللفظ من المشترك اللفظي إنيذكر  إنحد المعنيين وبدون الشمول بدون ترجيح أل
 

الخوئي الدالالت  الشارحفقد عرض ,المشتركة في شرح منهاج البراعة  األلفاظمن , الذمة -9

                                                           
 (  )

 .(    9 - 9 )ص( 99)نهج البالغة الخطبة  
 (  )

 .   | منهاج البراعة 
 (  )

 . 3: سورة األنبياء، اآلية 
 (  )

 .98 |  تفسير الميزان، : ينظر 
 (3 )

 .  :الوجوه والنظائر للدامغاني :ينظر  
 (6 )

 .  8 :علم الداللة، أحمد مختار عمر:ينظر  
 (  )

    :أصول الفكر البياني العربي:ينظر  
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والضمان والحرمة والحق، ثم رجح  واألمانبمعنى العهد ( الذمة)ذكر بان فيالمختلفة لهذه اللفظة 

م  آب ائ ُكم  ))« »أحد الدالالت على اآلخر فقد شرحها بمعنى العهد في قوله  م  ض  ذ 
أ ن تُم  ل ن ق  و 

((ت أ ن فُون  
  (  ) 

وقد ))مستفيداً من السياق الذي وردت فيه اللفظة فقد سبقت بعبارة  إبائهمعهود  إي

((تأنفون إبائكمترون عهود هللا منقوضة وأنتم لنقض ذمم 
  (  ) 

فنالحظ استعانة الشارح واضحة 

بالسياق لتعيين معاني بعض األلفاظ الواردة في الشرح وهذا يؤكد انه ال يمكن فهم أي كلمة على 

تظهر  الكلمات األخرى ذات الصلة بها، والتي تحّدد معناهاوهذه الشواهدنحو تام، بمعزل عن 

القرينة فيها وهو ما أكده في رده  وأهميةانه كان مدركاً ألهمية السياق واالستعمال في المشترك 

انا ال نسلم اختالل التفاهم والعراء عن الفائدة مع : ))على المانعين لوقوع المشترك فهو يقول

((  رينةالخلو عن الق
 (  )

على  اإلعالمالكالم هو  إلقاءانه ربما يكون الغرض من ((، لما مر من  

القرينة رأساً، وال نسلم استلزام  إطالقهدون التفصيل، فال تنتفي الفائدة في  اإلجمالعلى سبيل 

   التطويل بال طائل، إذ ربما يتعلق للمتكلم غرض ذلك، كأن تكون القرينة معلومة عند من 

وهو  إفهامهمبالخطاب مجهولة عند غيره من السامعين الذين ال يريد  إفهامهيطلب المتكلم 

((واضح
  (  )

. 

 

يربط وقوع اللفظ المشترك بالحقيقة والمجاز وذلك في هنا الخوئي  الشارحونالحظ   ,األبتر-1 

ين  ا أل  ب ت ر  ))« »علي  اإلمامتفسيره قول  ع   ي ا ا ب ن  ا للَّع  ال  فّر  ل  له ا و  ة  الَّت ي ال  أ ص  ر  الشَّج  أ ن ت  ,و 

ف ين ي ((ت ك 
  (3 ) 

النقطاعه عن الخير كله فيكون  باألبتروصفه : ))األبتر بقوله الشارح لفظ يفسر

((ألن من كان عقبه خباالً فهو كمن ال عقب له بل من ال عقب له خير منه أوعليه حقيقة  إطالقه
 

 (6 )
 العام للفظ هو االنقطاع وهذا ما جاء في كتب اللغةالمعنى ف.  

 (  )
 . 

                                                           
 (  )

 .(  1 )ص( 13 )الخطبة نهج البالغة  
 (  )

 .88  | 8منهاج البراعة  
 (  )

 . 3/   منهاج البراعة  
 (  )

 .  3و  3/  : منهاج البراعة في شرح نهج البالغة 
 (3 )

 .(  3 )ص( 3  )نهج البالغة الخطبة  
 (6 )

 .88 |8منهاج البراعة  
 (  )

 .( بتر)، مادة 3 ، ص6ج,وتاج العروس ، (بتر)مادة  13 ، ص لسان العرب البن منظور، ج: ينظر 
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ونجد على سبيل البدل من غير ترجيح  األلفاظالمشترك واقع في  إن الخوئي الشارحفيرى 

ان القرء موضوع للطهر والحيض، والجون لألبيض واألسود معاً على البدل : ))ذلك في قوله

احدهما، وال  إلىالمخاطب إذا سمعه يبقى متردداً ولم يبقى ذهنه  إنمن غير ترجيح، ويدل عليه 

((لم يكن له تردد األخر أو متواطئاً إذ لو كان حقيقة في أحدهما مجازاً في : ، فكان مشتركاً إليهما
  (  ). 

الخوئي في مواضع أخرى من الشرح يبين تعدد المعنى للفظ الواحد ثم  الشارحونجد 

ب اد  هللا  : ))«»علي  اإلماميقارن بينه وبين الشروح األخرى كما في شرحه قول  ل ُموا ـ ع  اع  و 

ن ف ُسهُ ظ نُون   ي إالَّ و  س  ال  يُم  ب ُح و  ن  ال  يُص  م  ((ـ أ نَّ ال ُمؤ 
  (  ) 

. 

: كسر بمعنى التهمة، يقاللنة بامبالغة من الظَّ  إماالظنون وزان صبور  إن فيرى الخوئي

 أبيابن جعل الشارح  إنبمعنى الضعيف وقليل الحيلة ويرى الشارح  أو اتهمته إيظننُت فالناً 

للمقام وان كان أحد ال غير مناسب  أمالظنون بمعنى البرء ال يدري فيها ماء  (هـ633ت) الحديد

 .ختار من المعاني انسبها للمقام وان تعددتالخوئي يمعانيه ف

يختار في شرح نهج البالغة  المشتركة في شرح منهاج البراعة  األلفاظونجد الكثير من 

(الحومة)لفظ  األلفاظالشارح انسبها للمقام مراعياً سياق الكالم من هذه 
  (  ) 

علي  اإلمامفي قول 

«»((:  ٍء ل ة  ب ال  و  ج  ٍت و  و  ة  م  ص  ر  ع  يٍق و  ل ق ة  ض  ح  ة  ُذلٍّ و  م  و  ((ف ي ح 
  (  ) 

فقد شرحها الخوئي ـ 

ار الدنيا ال اتساع فيها ومعرض في معظم ذّل ودائرة ضيق، ألن د تمنوأمختاراً انسبها للمقام ـ  

موت ومجال بالء وال منجى منه وقد جاءت هذه اللفظة في كتب اللغة بمعنى أكثر موضع في 

معظم القتال واشد موضع فيه يتعنالبحر ماًء واغمره وكذلك 
 (3 )

. 

ل ق د  ))« »علي  اإلمامفي قول ( النجدة)وفي موضع آخر من الشرح يفسر لفظ  و 

ي تُهُ  اس  ُ و  ن ي هللاَّ م  ر  ةً أ ك  د  اُم ن ج  ُر ف يه ا األ  ق د  ت ت أ خَّ ن  الَّت ي ت ن ُكُص ف يه ا األ  ب ط اُل و  اط  و  ي ف ي ال م      ب ن ف س 

                                                           
 (  )

 . 3/ : منهاج البراعة في شرح نهج البالغة 
 (  )

 .(    )ص( 6  )نهج البالغة خطبة  
 (  )

 .9  ،   منهاج البراعة، مج 
 (  )

 .( 83 )ص(  9 )نهج البالغة الخطبة  
 (3 )

 (حوم)مادة. 16 :  لسان العرب البن منظور، مج: ينظر 
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((ب ه ا
  (  )

أس والشدة والشجاعة وان حملت بهذه اللفظة حاملة معاني متعددة وهي ال أتتفقد  .

وقد فسرها الشارح  والبأسهذه المعاني فهي تلتقي بمعنى واحد مشترك وهي داللتها على القوة 

 .بالشدة أي شدة أكرمني هللا بها وجعلها مخصوصة بي وآثرني بها على غيري

وع الخوئي من العلماء الذين قالوا بوق الشارح إنويلحظ من خالل الشواهد التي ذكرت 

بالمصطلح المعروف  أشار إليهالمشترك اللفظي في اللغة، وقد 
 (  ) 

تعامله مع هذه  أساسوكان 

دها عنصراً مهماً في الكشف عن ية بعَّ لالظاهرة اللغوية قائماً على القرينة السياقية والحالية المقا

ألن اشتمال العربية على قدر ال يستهان به من األلفاظ التي تنوع ))داللة األلفاظ المشتركة 

((االشتراكاستعمالها بتنوع السياق، دليالً على سعتها في التعبير عن طريق 
  (  ) 

، ونجد الخوئي 

إليها بشواهد من القرآن الكريم، ويبين  يذهبفي كثير من األمثلة والشواهد يعزز الداللة التي 

الفرق بينه وبين الشروح األخرى باختيار المعنى المناسب بين المعاني المتعددة للفظ الواحد وقد 

يتلك الظاهرة اللغوية من جدل في الفكر األصول إشارتهما  إلى تنبه الخوئي
 (  )

.           

: المعاني المتعددة للفظ الواحد فهو يقولويلحظ قول الخوئي بقانون االستعمال إلظهار 

ان الحقيقة عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له إي فيما عين وخصص اللفظ بإزائه، فإذا ))

وقع لفظ لمعنيين مثالً فمقتضى كل وضع إال يستعمل إال في المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه، 

...((هو قضيَّة أحد الوضعينفإذا أطلق اللفظ وأريد أحدهما صح االستعمال على ما 
  (3 )

. 

وحدات أخرى، وان معاني هذه الوحدات  إن معظم الوحدات الداللية تقع في مجاورة)) ف

((األخرى التي تقع مجاورة لها الوحدات ال يمكن وضعها أو تحديدها إال بمالحظة
  (6 ) 

فالكلمات 

السياق الذي تستعمل فيهوإنما تتحدد داللتها من  معنى لها خارج سياق االستعمال فالكلمات ال
 (  

)
  

                                                           
 (  )

 .(6  )ص(  9 )البالغة الخطبة نهج  
 (  )

 . 3/ : منهاج البراعة في شرح نهج البالغة:ينظر   
 (  )

 .18 صبحي الصالح،ص . دراسات في فقه اللغة تأليف د 
 (  )

 . 33،  3،  3/ : منهاج البراعة في شرح نهج البالغة:ينظر 
 (3 )

 .  3:  مج,منهاج البراعة 
 (6 )

 .68 عمرأحمد مختار علم الداللة  
 (  )

 . 33: دور الكلمة: ينظر 
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 المبحث الثاني
 القدماء و المحدثين  عندالتضاد و داللته 

 توطئــــة

ألن المشترك اللفظي ؛وثيقاً  اتصاالً من المشترك اللفظي ويتصل به  اً تعتبر األضداد نوع

يقع على شيئين ضدين وعلى مختلفين غير ضدين فكل تضاد مشترك لفظي، وليس العكس 

ألن . من التضاد من االشتراك ال( جمع نواة)بذور الثمار  علىفداللة النوى على البعد، و

على الليل وعلى النهار فمن ( الصريم)أما داللة . يبلغ حد التناقض االختالف بين الداللتين ال

التضاد 
 (  )

. 

 

 :مفهوم التضاد:   أوال

 ((المثل والمخالف: ))في اللغة يعرف التضاد بأنه
 (  ) 

هو اللفظ : ))االصطالح ، وفي

((المستعمل في معنيين متضادين
  (  ) 

أو هو داللة اللفظ على معنيين متضادين داللة متساوية مع 

أراد المتكلم أيهمامع قرينه تحدد 
  (  ) 

 

وعليه فإن  ,األلفاظ التي تنصرف إلى معنيين متضادين على أطلق األضدادمصطلح  و

والطول , كالليل والنهار,  التي تتقابل فيها المعاني من دون أن يتحد فيها اللفظ األضداد

تعد من األضداد بهذا المصطلح ال  ,والحياة والموت,والقصر
 (3 )

. 

كابن  التضاد نوع خاص من أنواع المشترك اللفظي  وهذا ما أكده القدماء أنوقيل 

ثم سار على هدي القدماء كثير من المحدثين في (ـه   )وأبي علي الفارسي( ـه   )األنباري

                                                           
 (  )

 .8  ، ص(غازي طليمات)، وفي علم اللغة  8، ص(حاتم الضامن)فقه اللغة : ينظر 
 (  )

 .  وينظر األضداد في اللغة لالنباري، ص( 6 3/ )المعجم الوسيط  
 (  )

 .8 الداية، ص، وينظر علم الداللة العربي، فايز  9 علم الداللة أحمد مختار عمر، ص 
 (  )

 . 6 كاصد الزيدي، ص. فقه اللغة العربية، د: ينظر 
 (3 )

 . 6 ص,999 ,  ط,محمد نور الدين المنجد,التضاد في القراّن الكريم بين النظرية والتطبيق :  ينظر 
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جعل األضداد من المشترك اللفظي
 (  )

  

داللتين متضادتين بلفظ واحد،  إلىالكلمات التي تؤدي   يقصد بهاصطالح الفي ا ضدادواأل

هذا كتاب ذكر الحروف التي توقعها )) :((األضداد ))في مقدمة ( هـ   ت )باري نيقول ابن األ

((العرب على المعاني المتضادة ، فيكون الحرف منها مؤديا ً عن معنيين مختلفين
  (  )

وقيل  .

دُّ الشيء خالفه وغيره)) ((ض 
  (  )

. 

 القدماء والمحدثين عندالتضاد  :ثانيا  

فحاولوا جمعها من كالم العرب العرب القدماء،  عنايةن التضاد من الظواهر التي نالت إيبدو 

وما ورد منها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ثم صنفوا فيها الكثير من المؤلفات 

بل إنَّ الرغبة في خدمة القرآن الكريم كانت . تب مورداً لمباحث داللية مختلفةفأصبحت هذه الك

من الدوافع المهمة في نشوء حركة التأليف في األضداد
 (  )

حاتم  أبووقد أشار إلى ذلك  .

وجدنا من األضداد في كالمهم والمقلوب  إنا هحملنا على تأليف: ))إذ يقول( هـ8  ت)السجستاني 

والرجاء خوفاً  ن يجيء في القرآن الظنُّ يقيناً وشكاً شيئاً كثيراً فأوضحنا ما حضر منه إذ كا

((وطمعاً وهو مشهور في كالم العرب
  (3 )

. 

اللغويون في وقوع هذه الظاهرة كما اختلفوا في وقوع الترادف والمشترك اختلف  وقد

 إليهمن المشترك اللفظي وهذا ما ذهب  اً اللفظي، فذهبوا في ذلك مذاهب فمنهم من عده نوع

السيوطي في المزهر
 (6 )

( هـ38 ت ) همثل ابن سيد أنكرهومنهم من . 
 (  ) 

الجواليقي  و

                                                           
 (  )

 وعلم الداللة  18 وفي اللهجات العربية ص  8، ص 968 ، 6علي عبد الواحد وافي ط. فقه اللغة، د 

 . 9 ص,أحمد مختار عمر
 (  )

األضداد في كالم العرب ألبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي : ، وينظر األضداد البن االنباري ، ص 

 .3ص 996 ،  ط/ ة حسنزتحقيق ع(  3 ت )الحلبي، 
 (  )

نشرها لألصمعي والسجستاني والبن السكيت ويليها ذيل في األضداد للصاغاني , ثالثة كتب في األضداد 

 .  : لبنان ص -دار الكتب العلمية بيروت, اوغست هفنر
 (  )

و التضاد في القران ,13 : ، و الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى11 -99 علم الداللة عمر، : ينظر 

 . 9  -8 ص, بين النظرية و التطبيق  
 (3 )

 .   : ص ,ثالثة كتب في األضداد  
 (6 )

 . 9 / ا لمزهر : ينظر 
 (  )

 .39 /   : المخصص ألبن سيده،:ينظر   
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 العربيةالمحققين من علماء  إلى، ونسبه (هـ1 3ت)
 (  )

. 

األضداد إنكاركتاباً في  إلفابن درستويه الذي  و
 (  ) 

التضاد موجود  أن إلىوذهب آخرون 

في اللغة بشرط تعدد الواضع
 (  ) 

، بأنها وضعت األضدادالعربية تفسير نشأة وحاول بعض علماء 

ان اتفاق اللفظين واختالف المعنيين )) إلىالرأي على المعنيين المتضادين وقد رد هذا  للداللةهكذا 

((أصالً يكون قصداً في الوضع وال  إالينبغي 
  (  ) 

 . 

 وقطرب (هـ3  ت) الخليل منهم األضدادوقوع  اللغةأهل  أكثر فقد أقرَّ وعلى الرغم من ذلك 

(هـ8  ) وابن االنباري (هـ16 )
  (3 ) 

في وقد انضم معظم علماء األصول إلى جمهرة اللغويين 

 في إثبات هذه الظاهرة
 (6 )

 . 

قدماء فمنهم من كان معتدالً عن ال األضدادظاهرة  إلىالمحدثون فلم يختلفوا في النظر  إما

 هذه الظاهرة إلىر بالنظ
 (  ) 

لن نذهب مذهب : )) بقوله األضدادومنهم من يسلم بوجود جزء من 

 ((فأن قدراً منه ولو ضئيالً البد من التسليم به إطالقاً التضاد  إنكارمذهب ابن درستويه في 
 (8 ) 

 

كالدكتور إبراهيم أنيس الذي يرى انه ليس من ألفاظ اللغة ما  األضدادومنهم من بالغ في تضييق 

 كلمه في كل اللغة عشرينيفيد التضاد بالمعنى العلمي الدقيق غير 
 (9 )

. 

 

 

 

 

                                                           
 (  )

 .  9 /  المزهر :  ينظر 
 (  )

 .  9 / المزهر :ينظر 
 (  )

 .3  ص-   األضداد في اللغة، محمد حسن آل ياسين، ، ص: ينظر 
 (  )

 . 69/ المخصص البن سيده  
 (3 )

 .   فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، ، ص: ينظر 
 (6 )

 .93 : علم الداللة احمد مختار عمرينظر  
 (  )

 . 6 - 6 كاصد الزيدي، . فقه اللغة العربية، د: ينظر 
 (8 )

 .   صبحي الصالح، . دراسات في فقه اللغة، د 
 (9 )

 .16 -13 في اللهجات العربية، ص:ينظر    
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 الشارح منهالتضاد في منهاج البراعة وموقف :  ثالثا  

بل عالج هذه الظاهرة ضمن  كظاهرة مستقلةالشارح الخوئي لم يبحث ظاهرة األضداد 

المشترك اللفظي
 (  )

. 

أن القرء : فقولنا, اختلف المجوزون لالشتراك في وقوعه والحق هو الوقوع: ))فنجده يقول

((حوالجون لأل بيض واألسود معاً على البدل من غير ترجي, موضوع للطهر والحيض
  (  )

فقد .  

فقد مثل الشارح باأللفاظ المتضادة إلثبات وقوع االشتراك في اللغة ثم أعاد التمثيل بألفاظ التضاد 

لوقوع المشترك في القرآن الكريم
 (  )

 . 

فمنهم من يرى  ينوهذا ما ذهب إليه سائر األصولي يدخل األضداد ضمن المشتركفنجده 

 ((ألفاظ مفيدة  للشيء ولخالفه و ضده حقيقة على طريق االشتراك)) وجود
 (  )

. 

 

التضاد ضمن المشترك اللفظي متابعة منه للمتقدمين من اللغويين  عالجالخوئي ف  

 واألصوليين
 (3 )

والباحثة تؤيد الرأي الذي يعد األضداد مظهراً لغوياً مستقالً وذلك ألن األضداد  

األضداد وإن ا قتربت من المشترك  اللفظي في بعض الوجوه إال أنّها تفترق عنه في قضية  

مفصلية وهو كون األضداد ال تكون بين أكثرمن معنيين ويشترط فيهما أن  يكونا متضادين 

وتكون المعاني التي يدل ,اللفظي فقد يدل على معنيين أو أكثر حصراً ال غير وأما المشترك

                                                           
 (  )

 . 3_  3\ ينظر منهاج البراعة  
 (  )

 .المكان نفسه المصدر نفسه 
 (  )

والمباحث اللغوية في شرح منهاج البراعة  13 ص, ينظر المباحث الداللية في شروح نهج البالغة 

 . 6 مصطفى كاظم شغيدل ص ( أطروحة دكتوراه)

 (  )
م 963 دمشق , محمد حميد وآخرون: تح( هـ6  ت )المعتمد في أصول الفقه أبو الحسين محمد بن علي  

 \   . 
 (3 )

 .8  / المزهر : ينظر 
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عليها المشترك مختلفة
( )

 .     

 

بهذه الظاهرة ويتضح هذا  -« »وهو يفسر ألفاظ اإلمام علي  –وقد ُعني الشارح الخوئي 

 :ومن ذلك أمثلةفيما سنسوقه من 

ةُ : ))«»قال الخوئي في قوله  :(الغابر).   ث ر  ال  ك  ب ين  ل هُم  و  ذِّ ن  : الُمك  ي  ل هُ م  اب ق ُسمِّ ن  س  م 

ن  ق ب ل هُ  ف هُ م  رَّ اب ر ع  هُ، أ و  غ  د   ((ب ع 
 (  ) 

الغابر هو الباقي وقد يطلق على الماضي فهو من )) :قال

 ((األضداد
 (  ) 

قد عدَّ هذه اللفظة من  اللغوييناغلب  إنفالخوئي هنا يوافق الرأي الشائع، إذ 

((يقال غابر للماضي، وغابر للباقي األضدادالغابر حرف من ))، قال ابن االنباري األضداد
  (  ) 

وقيل الغابر الماكث بعد ُمضّي ما هو معه وقيل للماضي غابر تصوراً بمضي الغبار عن 

 تخلف الغبار عن الذي يعدو فيخلفهباألرض، وقيل للباقي غابر تصوراً 
 (3 ) 

والمعروف الكثير 

 الغابر هو الباقي نأ
 (6 ) 

يميز بين الّرسل بأنهم بين سابق سمي لنفسه من  إن« » أرادفقد 

 نأيلحقون بقوم بعد  مضيهم ومن ذلك نستنتج  إير به، بشبعده وبين الحق عرفه من قبله و

سياق  إلىقصد الماضي من الغابر وليس الباقي ومرد األمر في هذه المسألة « » اإلمام

التخاطب وليس مرده  إثناءالكالم وتعلق أوله بآخره، والى قرائن الحال التي يكون فيها الناس 

 أو اختالفها فحسب األلفاظتشابه  إلى
 (  )

ألنه  فجاز وقوع اللفظ على المعنيين المتضادين .

ي حال دون اآلخر وال يراد بها فمن  ويأتي بعده ما يدل على خصوصية احد المعنيين  يتقدمه

                                                           
 (  )

محمد أحمد محمود ( هـ  6  -696)المباحث اللغوية واألسلوبية في التحليل النصي عندالصفدي: ينظر 

 .    :     1 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم األنسانية ,األسدي ماجستير 
 (  )

 .( 3)، ص( )نهج البالغة الخطبة  
 (  )

 .    | منهاج البراعة 
 (  )

لسان العرب : ، وينظر   ، وينظر كتاب األضداد ألبي الطيب، ص9  االنباري، األضداد البن  

 .( غبر)، مادة 13  |3
 (3 )

 .   9 | بالمفردات للراغ: ينظر 
 (6 )

 .(غبر)، مادة 13  |3لسان العرب البن منظور، : ينظر 
 (  )

 .9:كتاب األضداد ألبي الطيب:ينظر  
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 معنى واحد إالالتكلم 
 (  )

 . 

ٍل  ي ه ل كُ   ال  ())ع)قال اإلمام علي   (:البين).   ن ُخ أ  ص  ى س  لى التَّق و  أُ وال  ,ع  ُع  ي ظ م  ر  ل ي ه  ز  ع 

م ت ت ُروأ بُيُوت ُكم  ,ق و  نُكم  ,ف ا س   ٌ ات  ب ي  ل ُحوا ذ  أ ص   ((و 
 (  ) 

من ( البين)وكذلك صرح الخوئي بأن لفظ  

يطلق على الوصل وعلى الفرقة، ومنه ذات البين  األضدادبالفتح من ( البين: )))بقوله األضداد

 إسكانالفساد بين القوم، والمراد  إلصالحللعداوة والبغضاء، وقولهم إلصالح ذات البين أي 

 ((النائرة
 (  )

 . 

د صرح ق اللغوييناغلب  إنفقد صرح الخوئي هنا بضدية هذه اللفظة وكما هو معروف 

 الطيب اللغوي وأبي نباريابن األ إليهبضديتها، وهذا ما ذهب 
 (  ) 

 وابن منظور في لسان العرب

 العرب
 (3 ) 

. 

 ، إذا ذهباً وقيل يكون البين الفراق فهو مصدر بان يبين بين 
 (6 )

َلَقْدِ}: ومنه قوله تعالى 
َنُكمِْ ِبَ ي ْ  (  )  {تَ َقطََّع

 وكل حبلكل سبب . تقطع كل شيء كل ما كان موصوالً 
 (8 ) 

 فجاءت

 ا ـــــــــهن

ات  ب ي ن ُكم))« »بمعنى وصلكم في قوله  ل ُحوا ذ  أ ص  ((و 
  (9 ) 

 داللة بينكم جاءت إلىشار الخوئي أ

ي تفريق مادة الفتنة فنجد الخوئي قد فسر ع مادة الفتنة إلصالح ذات البين أبمعنى قط هنا جاءت

حين المتضادين وهو التفريق وقد ساعد على ذلك السياق وهذا ما أكده ابن االنباري  بأحداللفظة 

عن اللغة العربية  المعاني المتضادة فقد اتخذه وسيلة للدفاع إلظهارعّد السياق عامل أساسي 

                                                           
 (  )

 .  :( أضداد ابن االنباري: )ينظر 
 (  )

 (  -1 )ص (6 )الخطبة:نهج البالغة 
 (  )

 .13 | منهاج البراعة،  
 (  )

 . 6 :األضداد في كالم العرب ألبي الطيب اللغوي  و3 :األضداد البن االنباري  :ينظر 
 (3 )

 (بين)مادة. 1 |  لسان العرب البن منظور،: ينظر 
 (6 )

 .3 األضداد البن االنباري ص: ينظر 
 (  )

 . 9: اإلنعام، اآليةسورة  
 (8 )

 .31  ، ص ، ج  11 ،  في ظالل القرآن سيد قطب، دار الشروق ، ط: ينظر 
 (9 )

 .(38)ص( 6 )نهج البالغة خطبة  
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 من الدقة بخلوهاوهو يرد على الشعوبيين الذين رموا لغة العرب 
 (  ) 

خرى ومن األلفاظ األ، 

 :ح الخوئي بضديتها هيالتي صر

ن ه ج()ع)قال اإلمام علي (استعتب).   بيل  ال م  هُُدوا س  ج و  ر  خ  ه لُوا ف ي ط ل ب  ال م  ه ل  ,ق د  أُم  ُروا م  ُعمِّ و 

ت ع    ((ت ب  الُمس 
 (  )

العتبى من  إليهعتبه اعطاهه العتبى كأعتبه، وطلب تبالضم الرضا واس   ))  

عتب عليه عتباً من بابي ضرب وأعتبني الهمزة للسبب أي أزال : قال الفيومي   األضداد

((الشكوى والعتاب واستعتب طلب األعتاب والعتبى اسم من األعتاب
 (  )                                                                     

ع  ط ال باً ()ع)قال اإلمام علي   -  ر  ا ,ف أس  ن ج  ةً ,ه ار باً و  ير   ((ف أف اد  ذ خ 
 (  )

صرح الخوئي بأن     

 األضداد، وهو من وأعطاه استفادةالمال ( أفاد)
 (3 )

ومن ))فقد قال  األنبا ريونجد ذلك عند ابن . 

ماالً إذا كسبه غيره فهو مفيد  أفادهو، وقد  استفادةقولهم قد أفاد الرجل ماالً إذا  األضدادومن ))

 ((في المعنيين جميعاً 
 (6 )

. 

ل  ( ))ع)قال اإلمام علي  : بقوله (هجد)بضدية  صرحوكذلك . 3 غ  ف اتَّقُوا هللا  ت ق يَّة  ذ ي لُبٍّ ش 

ُر ق ل ب هُ  ن هُ ,التَّف كُّ ُف ب د  و  ب  ال خ  ن ص   ٌ أ  دُ ,و  ه ر  التَّه جُّ أ س  ه   و  م  ار  ن و  ر   ((غ 
 (  )

و تهجد نام، وهجد  هجد))  .

 ((األضدادوهجد وتهجد سهر واستيقظ فهو من 
 (8 ) 

 أبوإذ قال  األضداد، وهذا ما جاء في كتب 

، وقال قطرب يقال هجد يهجد هجود، إذا نام، اليقظانالهاجد النائم والهاجد )): حاتم في الهجود

د يهجد هجوداً، إذا سهر وقال  بالليلالهاجد النائم والهاجد المصلي  األصمعيوه ج 
 
التهجد ليس  و

((بل يقوم ثم ينام ثم يقوم ثم ينام، فذلك المتهجد بالليل القيام بالليل
  (9 )

 

 .بقيام الليل للعبادة والصالة( ع)وقد اعتمد الشارح على السياق في تخصيص التهجد في قوله 

                                                           
 (  )

 . ( - )األضداد البن األنباري : ينظر 
 (  )

 (    )ص(   8)نهج البالغة الخطبة .
 (  )

                 .9   |3منهاج البراعة،     
 (  )

 ( 8  )ص(  8)نهج البالغة الخطبة 
 (3 )

                      1  |   3:منهاج   البراعة:ينظر 
 (6 )

 . 1  نباري، صفي كالم العرب لأل األضداد 
 (  )

 (   )ص( 8)نهج البالغة الخطبة. 
 (8 )

 3، ص6منهاج البراعة، مج 
 (9 )

 .   ألضداد ألبي الطيب اللغوي، ص 
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ِ}: وجاء في التنزيل قوله تعالى ِنَاف َلًة ِب ه  ِفَ تَ َهجَّْد ِاللَّْيل   (  )  {َلكََِوم َن
فمعناه اسهر به 

 رى ــــوي

تهجد : الزمخشري في التهجد ترك الهجود للصالة نحو التأثم والتحرج، ويقال أيضاً في النوم

وفيه عبادة زائدة لك على الصلوات الخمس
 (  ) 

الصالة  إلىوالمتهجد في كالم العرب هو القائم 

الحنث  إللقائهالهجود عن نفسه، كما يقال للعابد ُمتحنث  إللقائهمن النوم، وكأنه قيل له ُمتهجد 

عن نفسه
 (  ) 

ه  غر دُ جُّ ه  التَّ  ر  ه  أس  )و « »والشارح الخوئي بين قول االمام  م  (ار  ن و 
  (  ) 

أي 

 .عبادة الليل فلم تترك له تلك العبادة نوماً حتى كان قائماً ليالً 

((هجد إذ نام: يدل على ركود في مكان،يقال))فهو( هجد)ر اللغوي لمادةذولو رجعنا للج 
 (3)

 

((مّرضته، ومعناه ايقظته فتيقظ: ازلت هجوده نحو: هجّدته فتهجد: ))يقالو
  (6 ) 

والذي يصلي في 

((وكأنه بصالته ترك الهجود عنه))في الليل هو المتهجد 
  (  )

. 

ه وات  )) في صفة السماء« »وحين يقف الخوئي عند قوله ,  رهوات-6 ل يق ر  ن ظ م  ب ال ت ع  و 

ها م  ُصُدوع  ان ف راج  الح  ها، و  ج  ((فُر 
  (8 ) 

: ، إذ يقول((هواتر))فنراه يصرح بضدية هذه اللفظة 

الرهوات جمع رهوة وهي المكان المرتفع والمنخفض أيضاً يجتمع فيه ماء المطر وهو من ))

((األضداد
  (9 ) 

ألنها تدل للرهوة؛ عنى مسبب التضاد هو عموم ال إن إلىفنجد الشارح يشير  .

نباري في وقد ذكر ابن األ اً م منخفضأ اً كان هذا المحل مرتفع سواءً طر ع الماعلى محل اجتم

رهو ورهوة للمنخفض، : ، يقالاألضدادهو حرف من )) عنده  ةذلك فالرهو األضدادكتابه 

                                                           
 (  )

 .9 : اآليةسورة اإلسراء،  
 (  )

 .  6، ص الكشاف للزمخشري، ج: ينظر 

 (  )
 . (هجد)، مادة 6 6 ، ص6لسان العرب البن منظور، مج:ينظر 

 (  )
 .(  1 )، ص( 8)نهج البالغة الخطبة  

 (3 )
 .16 /  المقاييس البن فارس  

 (6 )
 .  8-  8المفردات  

 (  )
 .16 /  المقاييس  

 (8 )
 .(63 )ص( 91)البالغة الخطبة نهج  

 (9 )
 .  8 |6منهاج البراعة،  
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((ورهو ورهوة للمرتفع
  (  )

 . 

رهو: وللواسع رهواً وللطائر الذي يقال له الكركيّ للساكن رهواً : وقيل
 (  )

. 

ِاْلَبْحَرِرَْهًوا}: وجاء في قوله تعالى  (  )  {َواتْ ُرك 
 ى ــساكناً عل إيالماء منه وقيل رق فيعني ت

الرهو فيه وجهان احدهما الساكن  إنرهواً هنا يبساً ويرى الزمخشري : تك وقال الزجاجهيأ

يتركه ساكناً على هيئته قاراً على حاله من انتصاب الماء وكون الطريق يبساً ال  إنهنا  فأراد

 الرهو هنا الفجوة الواسعة إنيضرب بعصاه وال يغير منه شيئاً والثاني 
 (  )

. 

لنجده قد فسر الرهوات باالرتفاع وباالنخفاض فهو لم  اإلمامولو رجعنا لشرح الخوئي لقول 

وهذا كما المتقدمة بل ذكر المعنيين المتضادين  األمثلةدين مثل ما فعل مع يرجح احد المعنيين المتضا

((هو القليل الظريف في كالم العرب))لفاظ قال ابن االنباري في هذا الضرب من األ
  (3 ) 

قال 

بقدرته السماء المنفرجة المتصفة باالرتفاع واالنخفاض مستواها  أجزاء وألفأي جمع ))الخوئي 

((الكاملة
  (6 ) 

السياق هو الذي يعين الغرض من اللفظ، بنوع العالقة فيه سلبية كانت أم ))فـ

((ايجابية
( )

. 

نَّ و  ال  تُ )) في وصية له (  ع)قال اإلمام علي   (:اإلفزاع. )  ال   ت ُسوء  نَّه ا و  ع  ال  تُف زِّ ةً و  نَّ ب ه يم  ن فِّر 

ب ه ا اح   ((ص 
 (8 ) 

وكذلك التفزيع،  األضدادغاثة من افة واإلخاإل فزاع بمعنىاإل)) :الشارح  لقا  

((قاله في الصحاح خافه، وفزع عنه أي كشف عنه الخوفأ إيفزعه : يقال
  (9 ) 

وقد جاء في 

فزع الرجل، إذا ارتاع وخاف، ويفزع فزعاً فهو ))يقال  :حاتم أبومعنى الفزع قال  األضدادكتب 

                                                           
 (  )

 .8  كتاب األضداد البن االنباري، ص 
 (  )

ثالثة كتب في األ ضداد لألصمعي وللسجستاني : وينظر(. رها)، مادة 38  | لسان العرب ، : ينظر 

 . 9- 9: والبن السكيت
 (  )

 .  : اآليةسورة الدخان،  
 (  )

 .    | الكشاف للزمخشري، : ينظر 
 (3 )

 .6:كتاب األضداد 
 (6 )

 .86 ، ص6منهاج البراعة، مج 
 (  )

 .    دراسات في فقه اللغة، ص 
 (8 )

 313ص(ع)نهج البالغة من وصية له  
 (9 )

    |8 منهاج البراعة 
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((غيره أغاثفزع إذا 
  (  )

. 

فقد قال الشارح في قول ( الجلل)المتضادة في منهاج البراعة لفظ  األلفاظومن  (:الجلل. )8

ل يل  و  إ نَّهُ ))« »رسول هللا  قبرعند وقوفه على  (عليه السالم)علي  اإلمام اب  ب ك  ل ج  و  إ نَّ ا ل ُمص 

د ك  ل ق ل يل   ((ب ع 
  (  )

. 

 في هذا المقام( ع)فكالمه   -المنجد – األضدادالعظيم وهو من  واألمراألمر الهين ( الجلل)ـف

من فقده صلوات هللا عليه خرج مخرج الكناية لبيان عظم المصيبة وشدَّ التألم 
 (  ) 

وهذا ما صرح 

أصلها  أن جلل هين صغير يسير ومنهم من يرى وأمرجلل عظيم  أمرفيقال صرح به أكثر اللغويين 

فيوصف به العظيم والحقير ثم قام مقام  حرف موضوع للغاية في الشيء،فجلل في اللغة هي الغاية 

ًٌ  الموصوف فكان ضدا
 (  )

. 

التي تداخلت معانيها على جهة االتساع وذلك الن اليسير  األلفاظمن (جلل  )وعّد ابن االنباري

منه، والعظيم قد يكون صغيراً عندما هو أعظم منه والبعض  أيسرقد يكون عظيماً عند ما هو 

 يكون بمعنى البعض والكل، ألن الشيء كله قد يكون بعضاً لغيره
 (3 )

من خالل ما تقدم نجد .

والمتكلم ( ص)فالمكان قبر رسول هللا   ,تحددها عناصر سياق الحالفظة في السياق للداللة ا

                .فمن هذا كله فأن المراد من الجلل األمر العظيم(ص)هللاوالحدث وفاة رسول (ع)أمير المؤمنين 

يصرح  إنفي المنهاج ذكرها الشارح من غير  اً ألفاظهناك  إنالناظر في منهاج البراعة يجد و

 :بضديتها ُمكتفياً بذكر معانيها المتضادة ومن ذلك

أي الحكم بوحدانيته وقد يطلق على  اً واحد الشيءجعل ))فقد قال الخوئي التوحيد  لفظ التوحيد. أ

((بالفعل الواحد منفرداً  اإلتيانالتفريق بين شيئين بعد االتصال، وعلى 
  (6 ) 

ووحد الشيء فهو 

بائن  من آخر حدهيحد حده وكل شيء على 
 (  ) 

:  والتوحيد في االصطالح كما يرى الخوئي

                                                           
 (  )

 . 1  :النباريبن ااألضداد في كالم العرب ال 
 (  )

 .(   3)ص(  9 )الخطبة : نهج البالغة 
 (  )

 .96|  منهاج البراعة: ينظر 
 (  )

 .   :األضداد في اللغة: ينظر 
 (3 )

 .9األضداد البن االنباري، ص: ينظر 
 (6 )

 . 6 ص,6منهاج البراعة، مج  
 (  )

 .(وحد)مادة  81  ، ص6لسان العرب ج: ينظر 
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نه سبحانه لم يفته شيء وأنه ال ثاني له في الوجود أذات هللا بوحدانيته، ووحدانيته بمعنى  إثبات

 من كماله
 (  )

التوحيد هو اإليمان باهلل تعالى وحده  إنوكما هو معروف وغير خاٍف على احد . 

 ال شريك له وهللا الواحد األحد ذو التوحيد والوحدانية
 (  )

 األضدادفلم يجد البحث في كتب . 

 ((ليس بينها ما يفيد التضاد بمعناه العلمي الدقيق إنلنا  ويتضح))ضدية هذه الكلمة  إلى إشارة
 (  

  ) 
.  

 نأدون من  معنى التضاد تلويحاً ى ل إ فيها الشارح الخوئي أشارالتي  األخرى األلفاظومن . ب

  قرضته وهو مدين ومديون ودنت أيضاً  استقرضت أل جُ دنت الر: ))بقوله( تدن)بتضادها لفظ يصرح 

في ذكر المكائيل والموازين « »وهذا اللفظ ورد في خطبة له (( فأنا دائنوصار علّي دين 

ينُون  ))« »فقد قال  د  لُون  و  م  جَّ ن ي ا أ ث و ي اُء ُمؤ  ه  ا لدُّ ن  ه ذ  ُملُون  م 
ا ت أ  َّ  إ نَُّكم  و  م  ب اد  هللا  ن   ع  و  ((ُمق ت ض 

 

 (  )
. 

 . مطالبون ومحاسبون عليها كالمديون المطالب بدينه إي( مدينون)فقد شرح الخوئي قوله 

فقد قال الخوئي في ( الزعم)األخرى التي لم يصرح الخوئي بأنها متضادة لفظ  األلفاظومن . ج

ُجو هللاَّ  ))« » اإلمامقول  ه  أ نَّهُ ي ر  م  ع  ي ب ز  ((ي دَّع 
  (3 ) 

قد يطلق على الظن ي مثلثة الزا( الّزعم)

َعثُوا}: واالعتقاد الفاسد ومنه قوله تعالى َِكَفُرواَِأْنَِلْنِيُ ب ْ  ( 6)  {زََعَمِالَّذ يَن
وقد يطلق على القول 

الباطل والكذب، وربما يطلق على القول الحق والمراد هنا األول
 (  ) 

، فنجده يورد معنى اللفظ 

ولم نجد في  اإلمامعنيين وهو المناسب لسياق بذكر معناه العلمي وااليجابي ثم يرجح أحد الم

عند ابن منظور هو القول يكون حقاً ويكون ( الزعم)ونجد ( ظن)بل ( الزعم)لفظ  األضدادكتب 

                                                           
 (  )

 .  6 ص, 6منهاج البراعة، مج : ينظر 
 (  )

 . 8  ، ص6لسان العرب، مج:ينظر  
 (  )

 .  1 في اللهجات العربية إبراهيم أنيس، ص 
 (  )

 .( 8 )ص( 9  )نهج البالغة الخطبة  
 (3 )

 .( 3  )ص( 61 )نهج البالغة خطبة  
 (6 )

 .(  : التغابن) 
 (  )

 .  1 ، ص9منهاج البراعة مج: ينظر 
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باطالً وقيل الزعم هو الظن
 (  )

. 

للكذب ولهذا جاء في القرآن في كل  مظنةالراغب فيرى في الزعم حكاية قوٍل يكون  ماأ

 (  )  {َبْلِزََعْمُتمِْ}موضع ذم القائلون به نحو 
 (  )  {ُكْنُتْمِتَ ْزُعُمونَِ}و 

. 

 

ُِدون هِ }و ِم ْن  (  )  {زََعْمُتْم
مظنة  إنهمافي قوليهما  لالعتقادوقيل للمتكفل والرئيس زعيم 

 من الزعم بالقول أوالكفالة  إيمن الزعامة  أوللكذب 
 (3 ) 

. 
 

    نه جعله مرادفاً ل معنيين متضادين السبب في ذلك أليحم فلفظ الزعم عند الخوئي جاء

لظن التي تقع على معان أربعة
  (6 )

  .       اليقين خرواآلمعنيان متضادان احدهما الشك  : 

ِ}: التهمة فبمعنى الكذب قوله تعالى وألخرمتضادين احدهما الكذب ومعنيان ليسا  ِإ َلَّ ُِهْم إ ْن

(  )  {َيظُنُّونَِ
 (.زعم)يكذبون وهذه المعاني متقاربة مع  إالهم  إن 

 

وكشف عن  الكثير من األلفاظبان فيه أقد  ونجد الشارح الخوئي من القائلين بوقوع التضاد 

ووضوح  همحفوظفي ذلك كثرة  نهإعاالتي تحمل داللة التضاد بالتصريح والتلويح  األلفاظ

 .والتحليل لتعليلالفكرة عنده ودقة ا

 

 

 

 

 

                                                           
 (  )  

 .  8 ، ص لسان العرب، مج:ينظر 
 (  )

 .8 : الكهف  
 (  )

 .   –  6: ، والقصص   9و    :اإلنعام  
 (  )

 .36: اإلسراء  
 (3 )

 (زعم) مادة.3 8 /   لسان العرب ج و96 ص,المفردات  :ينظر  
 (6 )

 .3 : األضداد البن االنباري : ينظر 
 (  )

 .  :الجاثية  
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 الثالثالمبحث 

 القدماء والمحدثين عندودراسته  هدالال لتالترادف وبيان 
 وفي شرح منهاج البراعة 

 توطئــــة

دُّ ُمصطلح التّرادف   ((وهو داللة أكثر من لفظ على معنى واحد))يُع 
 (  ) 

من 

ن د  الب عض مظهراً من  هو ع  يثاً و  د  ح  يماً و  ب يراً ب ين  اللغويين ق د  د الً ك  المصطلحات التّي أثارت ج 

 مظاهر اتساع العربية ف ي التّعبير والتّنوع ف ي الّدالالت وكثرة المفردات
 (  ) 

ظه ر   وعند آخرين م 

ظ   ن  م  خم اللغويم   اه ر التّض 
 (  ) 

 وهناك من عده من باب تعدد المعنى
 (  ) 

وهناك من يذهب إ ل ى 

ن التّرادف فكرة انتبه إليها العلماء ف ي وقت مبكرأ
 (3 ) 

وهذه كلها مجموعة من المقاربات تهتم 

 .بمشكلة تعدد األلفاظ للمعنى الواحد من زوايا ن ظ ٍر ُمختلفة

 

 القدماء والمحدثين عندالترادف وبيان داللته ودراسته :  أوال  

 :مفهوم التّرادف فِي اللغة واالصطالح  - 1

ف ي اللغدة مدأخوذ مدن رادف الّرجدل وأردفده إذا ركدب خلفده علدى الّدابدة، وتدرادف  التّرادف

                                                           
 (  )

 .3  علم الّداللة ، أحمد مختار عمر، ص 
 (  )

 . 9 صبحي الصالح ، ص. دراسات في فقه اللغة ، د: ينظر  
 (  )

 . 1 حسن ظاظا، ص. كالم العرب من قضايا اللغة العربية، د: يُنظر 
 (  )

 .3  علم الّداللة، أحمد مختار عمر، ص: ينظر  
 (3 )

,   981 , داد بغ-التَّرادف ف ي اللغة، حاكم مالك الزيادي ، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم: يُنظر 

 .9 -8 -  ص
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تبع بعضه بعضاً : الشيء
 

وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو التّرادف والجمع الّردافى
 (  )

  . 

، فهو أن يكون للمعنى الواحد عدة ألفاظ تنصرف جميعهدا للدَّاللدة عليده، االصطالحما ف ي أ

كالليث واألسدد
 (  ) 

((تدوالي األلفداظ المفدردة الّدالدة علدى شديء واحدد))، أو هدو 
  (  ) 

، وهنداك مدن 

يرى أن المترادفات ألفاظ مستمرة المعنى وقابلة للتبادل بينها ف ي أي سياق
 (  )

. 

فنجد هناك عالقة واضحة بين المعنى اللغوي واالصطالحي للترادف وهي عالقة مشدابهة 

فالتّرادف هو ركوب احد خلف اآلخر وكذلك المعنى مركوب واللفظتان راكبان عليه
  (3 ) 

 

 

 :القدماء والمحدثين  عند التّرادف – 2

فأشداروا ,الظدواهر اللغويدة هو ظاهرة لغوية قديمة تنبه إليها اللغويون القدماء كغيرهدا مدن 

وتعددد ( وقدوع األلفداظ المختلفدة علدى المعندى الواحدد)إليها ف ي مؤلفداتهم بتسدميات متقاربدة، مثدل 

األسماء للمسمى الواحد
  (6 )

. 

... اعلدم أن مدن كالمهدم: ))ولعل أقدم إشارة إ ل ى هذه الظاهرة نجدها لددى سديبويه، إذ يقدول

((نحدو ذهدب، وانطلدق ...اختالف اللفظين والمعنى واحد
  (  )

وسديبويه هندا يمثدل إحددى وجهتدي . 

النظر بين العلماء فدي قضدية التدرادف ، وهدي الوجهدة التدي تدرى إن التدرادف قدد وقدع فدي اللغدة 

 .العربية 

( هدـ    ت )ومن اللغويين من خصص لذلك باباً ف ي كتابده، كدأبي عبيدد القاسدم بدن سدالم 

                                                           
 (  )

مادة  96/  وتهذيب اللغة، أبو منصور األزهري،  .(( ردف))مادة  ,   ص ,8ج ,العين للخليل:ينظر:

،   ، وتاج العروس للزبيدي، مج((ردف))، مادة 3 6 ، ص لسان العرب البن منظور، ج و(ردف)

 ((ردف))، مادة   ص
 (  )

 .  صالتَّعريفات للجرجاني، : ينظر  
 (  )

التَّطور الّداللي بين لغة الشعر : ، ويُنظر  توفيق محمد شاهين، ص. د: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً  

 . 38: عودة خليل عودة: ولغة القرآن الكريم
 (  )

 . 98دور الكلمة ف ي اللغة، ستيفن أولمان، ص: يُنظر 
 (3 )

 .  صالتَّرادف ف ي اللغة حاكم مالك الزيادي، : يُنظر 
 (6 )

 .   -  : الترادف في اللغة: يُنظر 
 (  )

 .  / :: الكتاب 
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(واحددداألسددماء المختلفددة للشدديء ال)سددماه 
  (  ) 

وعلددي بددن عيسددى ( الغريددب المصددنف)ف ددي مصددنفه 

((األلفداظ المترادفدة المتقاربدة المعندى))كتابه  ىالذي سمَّ ( هـ  8 ت )الّرماني 
  (  )

ابدن جندي  و 

بدداب تالقددي المعدداني علددى اخددتالف )ف ددي كتابدده الخصددائص عقددد بابدداً لدده بعنددوان ( هددـ  9 ت )

ووصددفه بأنده حسدن كثيددر المنفعدة قدوي الّداللددة علدى شدـرف هددذه اللغدة مثددل ( األصدول والمعداني

تدؤذن بداأللف والماليندة،  –بحسدب قولده  -.وهدذه المعداني( الخليقة والسدجية والسدليقة والعزيدزة)

األصحاب والمتابعةو
 (  )

. 

لينتهددي بددذلك إ ل ددى التّددرادف مصددطلحاً ثابتدداً لهددذه الظدداهرة، وقددد اختلددف موقددف العلمدداء ف ددي 

وقوع التّرادف ف ي اللغة بين مقرين به ومنكرين له، وكان جلّهدم ممدن اعترفدوا بوجدوده ف دي كدالم 

العرب فأسرفت طائفدة مدن هدؤالء المقدرين، فوضدعوا مئدات األلفداظ للمعندى الواحدد اسدم، األمدر 

ي أثار جدالً بين اللغويين الذ
 (  ) .

 

لدذين لدم ل رأي وقد نتج من جدل اللغويين ف ي ظاهرة  التّرادف ومغاالة بعضهم فيه، ظهدور

الدذي كدان لده ( هدـ 616ت )كغيرهم من المسدرفين فمدن هدؤالء فخدر الدّدين الدّرازي  هيتوسعوا في

لى إنكار التّرادفموقفين من التّرادف، الموقف األول هو الموقف المعلن القائم ع
 (3 ) 

 

هو اإلقرار بالتّرادف، ولكنه ذهب إ ل دى ضدرورة تقييددها بشدـروط للحدد فأما الموقف الثاني 

.من كثرة المترادفات 
  (6 ) 

. 

أما مذهب القائلين بان التّرادف من باب التّباين بين الصفة والذات فهو مذهب قديم، قال بده 

المبددرد، وثعلددببعددض األوائددل أمثددال أبددي العبدداس 
 (  ) 

وأبددو هددالل العسددكري الددذي عددرف بهددذا 

                                                           
 (  )

 . 9 : التَّرادف ف ي اللغة 
 (  )

فتح : تحقيق   األلفاظ المترادفة، علي بن عيسى الّرماني ، ط :وينظر   : احمد مختار عمر: علم الّداللة 

 .  6، ص(ت.د)هللا صالح المصري ، ، دار الوفاء ، 

 (  )
 . 6  ،    / :  الخصائص : يُنظر 

 (  )
 .  31/ السيوطي : المزهر ف ي علوم اللغة: يُنظر 

 (3 )
،  محي الّدين محسَّب، دار الكتاب الجديد، ط. علم الّداللة عند العرب فخر الّدين الّرازي نموذجاً د: يُنظر 

 .    /  ، ج981 ،  التَّفسير الكبير المعروف بمفاتيح الغيب، دار الفكر، ط :وينظر .  6 ، ص118 
 (6 )

 . 1 / : المزهر ف ي علوم اللغة:  ينظر 
 (  )

 . األضداد البن األنبا ري، ص:يُنظر  
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المذهب 
 (  )

 . 

(هدـ    ت )فضالً عن أبي علي الفارسدي
 (  ) 

اللدذين لدم ( هدـ  93 ت ) وأحمدد بدن فدارس

تاماً  إنكارايقرا بوجود التّرادف ف ي اللغة بصورة مطلقة وهما لم ينكرا هذه الظاهرة 
 (  )

. 

غير واحد من المحدثين أثبتهوهذا ما 
 (  ) 

 دالذين بحثوا بدقة فيما ورد من مقوالت قديمة عند

 .كل من أبي علي الفارسي وأحمد بن فارس دعن

ف ي الّدرس اللغوي الحديث فقد كان عبارة عن ألفاظ اتحدت ف ي معانيها إي أنها قابلدة  التّرادف أما

للتبادل فيما بينها ف ي أي سياق
 (3 ) 

المحددثين إ ل دى ظداهرة التّدرادف بكونهدا أكثدر وقد تميزت نظرة 

عمقاً وتحديداً بالقياس إ ل ى نظرة علماء اللغة القدماء التّي اتصفت باالتساع، فعلم اللغة الحدديث ال 

ينكر وقدوع التّدرادف ف دي اللغدة، بدل يكداد المحددثون أن يجمعدوا علدى وقوعده، إالّ إنهدم اشدترطوا 

رادف التّددام والقددول بدده، وهددي ضددرورة االتفدداق ف ددي معنددى شددـروطاً ينبغددي توفرهددا لحدددوث التّدد

اللفظتين اتفاقاً تاماً، وضرورة اإلتحاد ف ي البيئة اللغوية، وفي العصر والزمن، وأالّ تكدون إحددى 

اللفظتين نتيجة تطور صوتي للفظة أخرى
 (6 )

. 

وقدوع التدرادف ف ي إمكانية  كما اختلف بعضهمف ي ظاهرة التّرادف،  محدثونال اختلف وقد 

وقسدم آخدر ذهدب إ ل دى نددرة  –وهدم األكثدر  –التام ف ي اللغدة، فمدنهم مدن ذهدب إ ل دى إنكدار وجدوده 

 .تحقق الترادف التام بين المعاني

 ا لّدكتور إبراهيم أنيس الذي يمكن عده من الّدارسين السالكين مذهباً وسطاً رآه من ذلك ما 
                                                           

 (  )
 .91الفروق ف ي اللغة ، ص: يُنظر 

 (  )
 .13 / : المزهر ف ي علوم اللغة: يُنظر 

 (  )
 .61-39:الصاحبي : ينظر 

 (  )
، وعلم اللغة بين القديم والحديث عبد الغفار حامد هالل ، مطبعة الجبالوي    التَّرادف ف ي اللغة ، : يُنظر 

، مجلة الفكر العربي ( بحث ) ، ومفهوم الّداللة عند ابن فارس، في كتابه الصاحبي  - ، ص  986 ،   ، ط

 .  8 :   98 المعاصرة ، آذار ، 
 (3 )

 .98: دور الكلمة ف ي اللغة، أولمان: يُنظر 
 (6 )

)  1  ص,   9 ,    جلدم 1   - شفيق جبري ، مجلة مجمع اللغة العربية ، بدمشق ج    , المتَّرادف :ينظر 

 .1 : م   9 ،   ، ع  حول طابع الكلمات المترادفة ، مجلة المورد ، العراق ، مج: وتعقيب على  (بحث 

: 999 فريد عوض حيدر ، مطبعة النهضة المصرية ، القاهرة ، . وتطبيقية دوعلم الّداللة دراسة نظرية 

، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،   حسام البهنساوي، ط. ، التَّراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث، د   

 .69 :   11 ،   عواطف كنوش ، دار السباب للطباعة ، ط. د: ، والّداللة السياقية 31-3:   11 
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ترادف التدام ف دي اللغدة وهدو كدذلك لدم يكدن يسدمح  ف ي هذا الجانب، فهو ليس بمنكر لوقوع ال

بإطالق المترادفات
  (  )

يرى وجود عدد معقول من المترادفات ترادفاً حقيقياً تاماً ف ي اللغةف 
  (  )

. 

ونجد مثل ذلك عند الّدكتور فاضل صالح السامرائي فهو يرى فيما ال يقبدل الشدك أن هنداك 

متطابقة ف ي المعندى بدل إن لكدل منهمدا معندى يختلدف كثيدراً أو ألفاظاً متعددة للشيء الواحد ليست 

قليالً عن المعنى اآلخر
  (  )

. 

ومن المعتدلين ف ي الّرأي ف ي شأن التّرادف للّدكتور صبحي الصالح فهدو يأخدذ بمدذهب مدن 

وينبغي أن يحمدل كدالم مدن منعده علدى منعده ف دي لغدة واحددة، فأمدا ف دي لغتدين فدال ينكدره : ))يقول

((عاقل
  (  )

.  

العربيدة، علدى أن  فديوهذا ما تطمئن له نفس الباحث، إذ ال يمكن إنكار ظاهرة لغوية قديمدة 

آفدة ))ذلك ال يعني التّسليم المطلق بوجدود هدذه الظداهرة عندد المحددثين فقدد عدد محمدد المبدارك التدرادف

((منيددت بهددا العربيددة فددي عصددور االنحطدداط
  (3 )

فضددال عددن أن الدددكتور احمددد مختددار عمددر والدددكتور ،

المقصدود بده التطدابق التدام الدذي يسدمح محمود فهمي حجازي ذهبا إلى إنكار الترادف الدذي إذا كدان 

بالتبادل بدين اللفظدين فدي جميدع السدياقات
 . (6 ) 

التدرادف  نأويدرى الددكتور نعمدة رحديم العدزاوي 

.وصف بها ال تصدق عليه ولكن كثيرا مما،في العربيةظاهرة موجودة 
 (  ) 

 

فدي  لالختالفبين آراء المحدثين وان السبب في ذلك يعود  اً فنالحظ مما تقدم أن هناك تباين

المنهج اللغوي للباحثين فالذي اتبع المنهج التداريخي والعدودة إلدى األصدل اللغدوي أنكدر التدرادف 

                                                           
 (  )

 .68 -66 : اللهجات العربية: يُنظر و   : داللة األلفاظ  
 (  )

 .69 : في اللهجات العربية: يُنظر 
 (  )

 .18 ، ص( ت .د)، ( ط.د)فاضل السامرائي ، . الجملة العربية والمعنى د: يُنظر 
 (  )

: ويُنظر .8  / : ،، والخصائص البن جني99 دراسات ف ي فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح، ص 

 .13 / : المزهر
 (3 )

 .   :محمد المبارك ,فقة اللغة وخصائص العربية  
 (6 )

 .    :احمد مختار عمر,علم الداللة : ينظر 
 (  )

: م  98 ,بغداد,معهد تطوير تدريس اللغة العربية ,نعمة رحيم العزاوي . د, دروس في فقه اللغة :ينظر  

   . 
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الظاهرةهو عليه في الواقع أيد  والذي اتبع المنهج الوصفي بما
  (  )

 . 

 

 التّرادف فِي منهاج البراعة فِي شـرح نهج البالغة  -3

يبدأ صاحب المنهاج حديثه عن اللفظ والمعنى فيقسم اللفظ بالنسبة إ ل ى المعنى على أبحاث، 

اللفظ والمعنى إّما أن يتحدا أو يتكثرا أو يتحد اللفظ ويتكثر المعندى أو بدالعكس فاألقسدام : ))فيقول

(( أربعة
 (  )

فنجده قد بحث الترادف ضمن معالجته تقسيمات اللفظ والمعندى ولدم يفدرد للتدرادف . 

 .مبحثا ً ُمستقال ً 

ان يتكثدر : ))فهو يبين تعريف كل قسم من األقسام حتى يصل إ ل ى تعريف التّرادف، فيقدول

((من لغتيناللفظ ويتحد المعنى فاأللفاظ مترادفة سواء كانت من لغة واحدة كالليث واألسد أو 
( )

 .

((لغتين
( )

وهو بهذا التعريف يتبع ما قدمه اللغويون في تعريفهم لهذه الظاهرة. 
    (  )

وال يخدالف . 

 .العلماء أقواليخالف المشهور من 

فنجددد الشددارح ال يتفددق مددع القددائلين بوقددوع التّددرادف فحسددب، بددل ونددراه يتوسددع ف ددي مفهددوم 

وهدذه المسدألة . ترادف مدن ألفداظ ف دي لغدة واحددة عّماالتّرادف ليُدخل فيه ما وقع في لغتين فضالً 

كانت موضع خالف بين منكري الترادف ومؤيديه 
 (3 ) 

 . 

تقضدي . واضحة ف ي الشـرح وهو يشير إليها بعبارات وألفاظ لترادفلوتبدو نظرة الخوئي 

((بمعنى واحد، لفظاً ومعنًى، ووزناً ومعنىً : ))إ ل ى إيمائه بوقوعها كأن يقول
  (6 )

. 

قضددى وقدددر واحددداً وكددذلك األمددر : ))يصددرح بددأن األلفدداظ مترادفددة ف ددي مثددل قولدده أحياندداو

((كددالفعلين متددرادفينوالفعددل فيكونددان 
  (  ) 

: أخددرى يددذكر طريقددة االسددتعمال فيقددول أحياندداونجددده 

                                                           
 (  )

, دار المحجة البيضاء,  ط ,عبد الحسين موسى وادي,اللغوي عند عالم سبيط النيلي البحث : ينظر  

 .    ص:م  1 هـ      
 (  )

 .8 ، ص ج,منهاج البراعة: يُنظر 
 (  )

 .8 ، ص المصدر نفسه، ج 
 (  )

 .6  : داللة األلفاظ  و،   : التعريفات و،     /   الخصائص و         |   الكتاب   : ينظر  
 (3 )

 . 6 : وفي اللهجات العربية   : ، والترادف في اللغة    : فصول في فقه العربية : ينظر  
 (6 )

، 3، مج3، ص3، مج6  ، ص ، مج   ص/  مج: على سبيل المثال ال الحصر الصفحات: يُنظر  

 .3  ، ص8، مج 3، ص6، مج 9 ص
 (  )

 .8  ، ص1 منهاج البراعة، مج 
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((يستعمالن على طريقة واحدة))
  (  )

. 

إشدارة صدريحة قدول الشدارح الكلمدات بدين ترادف الفمن أمثله ما جاء لإلشارة إ ل ى ظاهرة 

بضدّم الدّدال المدزاح دعدب يددعب مثدل مدزح يمدزح وزنداً : ))ف ي توضيح معندى الّدعابدة، إذ يقدول

((ومعنى
  (  )

. 

تالحدم : كاإللتّحام والتاّلئم واإللتّئام لفظاً ومعنى يقدال ))وقوله ف ي معنى التاّلحم، فهو عنده 

((الجرح والتّحم للبرء إذا التّأم
  (  )

. 

األمدر  وأعضلني أشكلعظل األمر أي : المعضلة كالمشكلة لفظاً ومعنى يقال)) اً ال أيضوق

((أعياني
  (  )

. 

((كدداأللم لفظدداً ومعنددى المضددض: ))وقددال
  (3 ) 

((صددغير كحقيددر لفظدداً ومعنددىً : ))وقددال
  (6 ) 

((نصب نصباً كتعب وزناً ومعنىً ))و
  (  )

. 

حة لددالالت واضدحة علدى أن ريهدي أشدارة صد( وزناً ومعنى)و ( لفظاً ومعنى)فالعبارات 

 .ف ي نظر الشارح مترادفتانالكلمتين 

البال والخلد يستعمالن على طريقة واحددة يقولدون وقدع ف دي خلددي كدذا : ))أما قول الشارح

((وسقط على بالي وخطر ببالي، يقال هذا من بال فالن أي مما يباليه ويهتم به
  (8 )

. 

 اللفظين إذ إنه وصف طريقة االستعمال اللغوي للفظين بأنهماففيه إشارة إ ل ى ترادف 

 .طريقة واحدة

على أن إشارات الشارح إ ل ى التّرادف لم تتوقف عندما سبق ذكره بل تعددت إ ل دى التّصدريح 

دا ق  ى م  ل  ع   هلل   دُ م  ح  أ  ))  «»بلفظ التّرادف كما ف ي شـرحه لقول اإلمام علي  دض  دأ   ن  ى م   ر  دَّ ق دو   رٍ م 

                                                           
 (  )

 .61ص ،3 المصدر نفسه ، مج 
 (  )

 .63:  6يُنظر منهاج البراعة ج 
 (  )

 . 3 /6: المصدر نفسه  
 (  )

 .3  / : المصدر نفسه 
 (3 )

 .3  / 8: المصدر نفسه 
 (6 )

 . 1 /   : المصدر نفسه 
 (  )

 .86 /   : المصدر نفسه 
 (8 )

 .61/ 3 : المصدر نفسه 
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((لٍ ع  ف   ن  م  
  (  ) 

يحتمل أن يريد بقوله قضى وقدر واحداً وكدذلك األمدر والفعدل فيكوندان : ))إذ يقول

((مترادفين كالفعلين
  (  )

 . 

إن األجر والثواب مترادفان أم بينهما فرق فقد : ))من الشـرح يقول آخروفي موضع 

يُعِ}: استعمل األجر ف ي جزاء األعمال الصالحة ف ي آيات من القرآن المجيد مثل قوله إ نَّاََِلُِنض 
(  )  { َأْجَرَِمْنَِأْحَسَنَِعَمًلِ

م ْنِثَ َوابًاِ }: استعمل لفظ الثواب ف ي هذا المعنى كقوله تعالى كما 
 (  )  {ع ْند ِاللَّه َِواللَُّهِع ْنَدُهُِحْسُنِالث ََّوابِ 

. 

بمعنددى األجددرة ف ددي العددرق، فكددأن الثددواب يخددتص بدداألمور  الثددوابولكددن ال يسددتعمل كلمددة 

))المعنوية واألخروية
  (3 )

وهذا يعني أن الشارح أقرَّ بوجود الفروق بدين بعدض األلفداظ التدي قدد .

 .يظن البعض أنها مترادفة

جاءت لإلشارة إ ل ى معنى التّدرادف  -عند الشارح –أن نلتمس أمثلة وشواهد  يمكنغير إننا 

 :أما إشارة ضمنية أو تصريحيه ومنها

 ُجبل وجعل 

ب ددل)) ) «»قددال الخددوئي ف ددي قددول اإلمددام علددي  ددل( )فج  ع  اء ٍ ن ددح  ات  أ  منهددا ُصددورة ً ذ  ( فج 

ددع  أ  و   ُصددولٍ وُ و   ددج  وٍل، أ  ُصددفُ اء ٍ و  ض  ٌ  ى اس  تَّددح   ها  د  م  ددتم  ٌ  ت  و  ك  س  ددل  أ  ددل  ى ص  تَّددا ح  ه  د  ص  ، ل  ص  ٍت ق ددو  لت 

لٍ أ  وٍد، و  دُ ع  م   ((وم ٍلُ ع  م   ج 
  (6 )

. 

((وكالهما بمعنى خلق( فجعل)وفي بعض النسخ  فجبل))
  (  )

. 

أن الخدوئي أشدار إ ل دى أن جبدل هدو جعدل وقدد صدرح بدذلك بقولده كالهمدا بمعندى  فالمالحظ

 .اتحادهما بالمعنى بترادف اللفظين عن طريقانه أقّر واحد، أي 

لهددا خمسددة محامددل فهددي تكددون بمعنددى ( جعددل)أن لوجدددت  إ ل ددى ُكتددب اللغددة  رجعندداولددو 
                                                           

 (  )
 .(    ) ص ( 81 ) نهج البالغة الخطبة  

 (  )
 .8  /  1 منهاج البراعة  

 (  )
 .1 / سورة الكهف ، آية  

 (  )
 .93 / سورة آل عمران ، آية  

 (3 )
 . 8/   : منهاج البراعة  

 (6 )
 .( 9 )ص (   ) نهج البالغة الخطبة  

 (  )
 .   /   منهاج البراعة ، مج 
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التّسمية، والتّصيير والصنع، والخلق واإللقاء، ومقاربة الفعل
 (  )

. 

الجبلة هي الخلقةُ التّي تأسدس عليهدا اإلنسدان وجعدل هدو الصدنع والعمدل أنوقيل 
 (  ) 

وقيدل 

أي خلقهددم: الجبلددة الطبيعددة، وجددبلهم هللا تعددالى ي جبُددُل 
 (  ) 

     ويلحددظ أن أبددا هددالل العسددكري يددرى 

بأن الجعل هو تغيير الصدورة بإيجداد األثدر فيهدا مثدل جعدل الطدين خزفداً وجعدل السداكن متحركداً 

والتّددرج ف دي الحددث، وهدو أصدل الّداللدة علدى  االتصالحداث أيضاً ويدل على ويكون بمعنى اإل

الفعددل ألنددك تعلمدده ضددرورة وذلددك أنددك إذا رأيددت دارا ً مهدمددة ثددم رأيتهددا مبنيددة علمددت التّغيددر 

ضرورة
  (  )

. 

أن ما يناسب قول اإلمام هو جعل وليس جبل ألن األولدى تددل علدى تغييدر  ندركومن ذلك 

أن يشدير إ ل دى  «»وسجية فهنا أراد اإلمام علدي الصورة واألحداث والثانية تدل على الطبيعة 

أي )النظددر ف ددي آيددات هللا، وهددو خلددق آدم مددن الطددين ونفددخ الددّروح فيدده وهددو بددذلك خددالف طبيعتدده 

 (.الطين

ولهددذا نجددد أن كلمددة جبددل تلتقددي ف ددي اسددتعماالتها مددع كلمددة جعددل بددداللتهما علددى األحددداث   

لكلمدة األخدرى ف دي ة موقعداً يختلدف عدن موقدع اوتختلف من حيث اإليحاءات مما يجعدل لكدل كلمد

 .الشارح بأن يكون كالهما بمعنى خلق ةخالف الباحثتوبذلك .  السياق

 

 فصول، ووصول 

لدى الشارح جاءت لإلشارة الصريحة بلفظ التّدرادف كقولده ف دي  أمثلةكثيرة نلتمس  وأحيانا

جمع كلمدة فصدل ( فصول)ل كما أن صُ جمع و  ( وصول)فيرى أن ( فصول ووصول)بيان معنى 

وهمدا كددل ملتقدى عظمددين ف دي الجسددد يطلدق عليدده باعتبدار اتصددال أحدد العظمددين بداآلخر وصددوالً 

                                                           
 (  )

سيد رضوان علي الندوي، دار . السالم تحقيق ديُنظر فوائد ف ي مشكل القرآن لعز الّدين عبد العزيز بن عبد  

 .9  ومكتبة الهالل بيروت، ص
 (  )

: وينظر ( . جعل)مادة    6/   و( جبل)، مادة 8 3، ص لسان العرب البن منظور، ج: ينظر  

 .93 /   ( جعل )و مادة ( جبل ) مادة  69 /   الصحاح 
 (  )

ب  )، مادة    ، ص 6العين للخليل ، ج: يُنظر   . 89ص(جبل )والقاموس المحيط للفيروز آبادي مادة ( لج 

 (  )
 .9  الفروق ف ي اللغة ألبي هالل العسكري، ص: ينظر  
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 . وأوصاالً، وباعتبار انفصال أحدهما عن اآلخر فصوالً ومفاصل

البحراني مدثالً  الوصدول بالمفاصدل غيدر مناسدب لمدا عرفدت مدن تدرادف  الشاّرحوتفسير 

وإن كددان محددل الوصددل عددين محددل الفصددل إال أن التّغدداير بحسددب االعتبددار . المفاصددل للفصددول

موجود وملحوظ نعم مصداقهما متّحد
 (  )

. 

ولددو رجعنددا إ ل ددى ُكتددب اللغددة لوجدددنا أن الفصددل مددن الجسددد هددو موضددع المفصددل وبددين كددل 

ددل   ص  فصددلين و 
 (  ) 

والوصددل كددل شدديء اتصددل بشدديء فبينهمددا وصددلة
  (  ) 

وهندداك مددن يددرى أن 

األوصال هي المفاصل
 (  )

. 

الذي فسر الفصول بالمفاصل مصرحاً بترادفهما وذلك الشتراكهما ف دي  الخوئيأما الشارح 

حقيقددة واحدددة، وهددي أن محددل الوصددل هددو عيندده محددل الفصددل وهددو مفهددوم عددام قددد يصدددق علددى 

الفصددل كمددا يصدددق علددى الوصددل وقددد بدديَّن أن مددن حيددث خصوصددية ذاتيهمددا فهمددا متخالفددان 

 التّدرادفآخدر مدن  اً غايران وبهذا التّصور فهو يتجاوز المصطلح اللغوي للتدرادف مبينداً نوعدومت

    أحياندافنجدده  . قائماً علدى االسدتعمال مدن جهدة اتحداد مصداديقها لمسدتوى مدن مسدتويات المفهدوم

با ً يشددير إلددى عدددم المطابقددة التامددة بددين األلفدداظ المترادفددة لوجددود المعدداني الدقيقددة التددي تكددون سددب

يجمدع  للفروق الداللية بين األلفاظ ، أما المعنى العام لهذه األلفاظ ، فهو واحد بينهدا جميعدا ً ، فهدو

بين القول بالمترادفات من جهة ، والتفريق بينها من جهة أخرى وهو الغالب لدى علماء اللغة 
 (3 ) . 

 (البلوى والبالء ) (سطع ولمع)و 

 أحيانددالدم يصدرح بهدذا المصدطلح  همدن إقدرار الشدارح بظداهرة التّدرادف فإند وعلدى الدّرغم

ف دي ( البلدوى والدبالء)وله بمعنى واحد أو كالهما بمعنى كذا، ومن ذلك إشارته إ ل ى معنى وذلك بق

                                                           
 (  )

 .  ، ص منهاج البراعة، مج: ينظر  
 (  )

 .3  /   ج( فصل ) الصحاح مادة : وينظر ( . فصل)مادة  3  /  العين للخليل ، : يُنظر 
 (  )

 .المكان نفسه المصدر نفسه: ينظر  
 (  )

( وصل ) الصحاح مادة : وينظر ( . وصل)، مادة 6، مج 83 لسان العرب البن منظور، ص: ينظر  

 . 69/   ج
 (3 )

رشيد ألعبيدي ، مطبعة . وأبحاث ونصوص في فقه اللغة ، د     – 19 الترادف في اللغة : ينظر  

 .   :  988 التعليم العالي ، بغداد ، 
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غ  و  )) «»قول اإلمام  ((ىلو  ة الب  ن  ر  قا  مُ  ن  ع   ه  ب  ب  ر 
  (  ) 

فقد صرح بأن معنى البالء كالبلوى ف ي 

قول اإلمام والعبارة صريحة ف ي أن  الكلمة مرادفدة لألخدرى ونجدد الدبالء ف دي الخيدر والشدـر وهللا 

ب د  بالًء حسناً وبالًء سيئا ً  يُب لي الع 
 (  ) 

. 

د والتجربة هي االختبار و االختبدار قدد يكدون فدي الخيدر وقد  هي التّجربة والمحنة والبلوى

يكددون فددي الشددر
  (  ) 

مادتهمددا واحدددة وأن اختلفددت الصدديغتان وشددرط  أن البلددوى والددبالءفددنالحظ 

بديَّن بدأن هللا « »فاإلمدام علدي  ,البلوى كد معندى الدبالء لديس أن أي أن تختلف المدادة الترادف

إقامدة عن اللبث والبقاء ف ي دار الّدنيا وصدرفه عدن «»سبحانه  وتعالى أعّز نبيه ورسوله محمد 

مقام المحنة والبلوى فقبض روحه الشـريفة إ ل ى قربه الّروحاني
 (  )

. 

(السدداطع والالمددع)ومثددل كلمتددي البلددوى والددبالء 
  (3 ) 

بأنهمددا بمعنددى واحددد دّون أن يصددرح 

مددن إن يكددون للمعنددى الواحددد بعددض الخصوصددية غيددر موجددودة ف ددي اللفددظ  متناسددياً بترادفهمددا، 

 . نذهب إليه ألن األلفاظ ذات دالالت متقاربة غير متفقة في المعنى العام وهذا ما,اآلخر

 ب والجرعة نغال: 

 د  ق دل   هللاُ  مُ كُ ل  ات  ق د) ) «» علدي اإلمدامالدواردة فدي قدول ( ب غدالن) بين الخوئي معنى كلمدة 

 ((اسا ًف  ن  أ   ام  م  ه  التَّ  ب  ي نُغ  ون  مُ تُ ع  رَّ ج  ظا ً و  ي  ي غ  ر  د  ص   م  تُ حن  ش  حاً  و  ي  ي ق  ب  ل  ق   م  تُ أل  م  
 (6 )

النغب )) فقال .  

(( النغب ، جمع نغبة كالجرعة لفظا ً ومعنى 
 (  )

فنجده يشدير الدى ترادفهمدا دون التصدريح بلفدظ  

قد فرق بينهما بإيراد اللفظين في نص واحدد وذلدك لعظديم مدا  «»اإلمام علي  أنالترادف مع 

 .رآه منهم 

النغب هو ابتالع الريق وهو الجرعدة  أنولو رجعنا لكتب اللغة نجد 
 (8 )

أمدا التجدرع فقيدل  

                                                           
 (  )

 .(  3)ص (  )غة خطبة نهج البال 
 (  )

 .   ، ص مج: منهاج البراعة: يُنظر  
 (  )

 . 9  - 91: وينظر المفردات 3  /  والصحاح ج 9  /  8العين للخليل  
 (  )

 .   ، ص مج: منهاج البراعة: يُنظر  
 (3 )

 .    المصدر نفسه ، ص: يُنظر 
 (6 )

 .(  8)، ص(   )نهج البالغة خطبة  
 (  )

 .(  8   –    ) ، ص   منهاج البراعة ج 
 (8 )

 .( نغب ) مادة     ، ص  وتاج العروس ج( نغب ) مادة    ، ص 6ينظر لسان العرب ج 
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ل تجرعده يدبلعه وإذا تابع الجرع مرة بعدد أخدرى كالمتكداره ق جرع الماء وجرعه يجرعه جرعا ً

شرب شيء مكروه قليال ً قليال ً والتجرع شرب في عجلة وهو 
 (  )

 . 

، أمدا التجدرع هدو  وهدو معندوي النغب يستلزم ابتالع الريدق عندد الشددة أننستنتج من ذلك 

يكون مادي ومعنوي فيقال تجرع الدواء وتجرع الهموم وهذا غيدر موجدود فدي النغدب ممدا يؤكدد 

 .الشارح  إليهاتساع هذه المادة وينفي ترادفهما وهو خالف ما ذهب 

 الظلماء و الظلمة 

ي ف دد م  تُ ي  د  ت ددا اه  ن ددب  ))« »بددين الخددوئي معنددى كلمددة الظلمدداء الددواردة ف ددي قددول اإلمددام علددي 

((اء  م  ل  الظَّ 
  (  ) 

وقدد تسدتعمل وصدفاً يقدال ليلدة ظلمداء أي شدديدة  الظلمدة كصدحراء الظلمداء))فقال 

نددت الظلمددة عبددارة عددن عدددم ولمددا كا, هتددديتم فددي ظلمددات الجهددل ا( ص)الظلمددة أي بددأل محمددد 

فتقابل الندور تقابدل العددم للملكدة علدى مدا ذهدب إليده محققدو ,عّمامن شأنه أن يكون مضيئاً  الضوء

ألنهدا علدى األول ال ,عبارة عن كيفية وجودية تقابل التضداد وهدو األظهدر المتكلمين والفالسفة أو

علدى إي تقددير كدان قولده داالً بالمطابقدة و,تكون شيئاً ألنها عددم وكيدف ذلدك وهللا سدبحانه خالقهدا

و بدااللتزام علدى كدونهم ندوراً , على كدونهم الهدداة علدى سدبيل النجداة فدي المددلهمات و الظلمدات 

((مضيئاً و قمراً منيراً إذ االهتداء بالظلمة ال يكون إال بالنور الظاهر في ذاته المظهدر لغيدره
  (  ) 

) 
أي ,  ماء هي الظلمة دون التصريح بأنهمدا بمعندى واحدد فالمالحظ إن الخوئي أشار إلى إن الظل

المعندى انه أقر  بتدرادف الكلمتدين عدن طريدق االعتمداد علدى المعندى ولعلده اعتمدد ف دي ذلدك علدى 

دل  وجمع الظُّ . ذهاب النور، وهي خالف النوربضم الالم : ةُ لُم  والظُّ  ة  م  ل  الظُّ ))اللغوي للكلمتين، فـ  ة  م 

دل  ظ  أي مُ  ماءُ ل  ما وصف بها فيقال ليلة ظ  ربّ  ةُ م  ل  الظُّ : ماءُ ل  ات والظَّ م  ل  ات و ظُ م  لُ وظُ  م  ل  ظُ  ليلدة ))و(( ة  م 

((ظُّلمدةكلتاهمدا شدديدة ال: مداءل  مة وليلدة ظ  ل  ظ  
  (  ) 

وقيدل إن الظلمداُء هدي الظَّل مدة هدو ذهداب الندور 

                                                           
 (  )

مادة   3 ، ص 3، وينظر المقاييس البن فارس ، مج( جرع ) مادة  61، ص  ينظر لسان العرب ج 

 .( جرع)مادة  391، ص  والصحاح للجوهري مج( جرع)
 (  )

 .(61) ص (   ) نهج البالغة الخطبة  
 (  )

 .13 - 1 ,  مج:منهاج البراعة 
 (  )

تاج ( . ظلم ) مادة   6/   الصحاح ج: وينظر (. ظلم)، مادة 39  / : لسان العرب البن منظور 

 .(ظلم)، 8 /   : العروس
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..شدائده. وظُلمات البحر
  (  ) 

وجمعهدا ظُلمدات  ويرى الّراغب أن الظلمة عدم النور 
   (  ) 

وجداءت  

فددي
  

سددبب هدايددة األنددام ف ددي الغياهددب والظددالم  «»إشددارة إ ل ددى كددونهم  «»قددول اإلمددام علددي 

أندواراً يستضداء بهدا « »باعتبار المدلول المطابقي أما باعتبار المددلول االلتزامدي وهدو كدونهم 

فدآل البيدت هدم وهللا ندور هللا الدذي أندزل ف ي الليلة الظلماء وبنجومها يهتدي بها ف ي غياهب الّدجى 

وهم نور هللا ف ي السموات واألرض وهم ينورون قلوب المؤمنين ويحجب هللا ندورهم عمدن يشداء 

 .فتظلم قلوبهم

ومن المالحظ هنا ال يوجدد تدرادف تدام بدين المعنيدين مدع أنهمدا يشدتركان ف دي ذهداب الندور 

ليلة فيقولون  صفة  الظلماء تكون   ألن.,نا دقة التعبير فالظلماء هنا ال تقوم  مقام الظلمة إذا توخي

أمدا الظلمدة فدال تكداد تسدتعمل  اإلمام تحتمل أن يكون المعنى في الحيداة الظلمداء ظلماء وفي قول 

 . في الوصف

 البكرة والبكور 

بددأن البكدرة والبكدور هدو الصددباح الخدوئيذكدر الشدارح 
 (  ) 

اختلددف  –عندده  –أي أّن اللفدظ 

بدأن اللفظدين متدرادفين، جداء ذلدك ف دي  –أيضداً  –واحدد، وفدي هدذا الموضدع لدم يصدرح والمعنى 

دب  ))« »شـرحه لقول اإلمام علي دفا   ر  كَّ د ر  ث  ك  ت  س  دج  ن  م  د عٍ م  ٌ  ي دخ   هُ ن دم   لَّ ا ق دم  دم   رٌّ ((ر  ثُدا ك  مَّ
  (  ) 

أي 

ف ي أول العمرأو : أسرع وبادر ف ي كل صباح، وهو كناية عن شدة اهتمامه وطلبه ف ي كل يوم
 (3 

 

 

: والمتتبدع للمعنددى اللغدوي للكلمتدديُن يجددد أن الخدوئي قددد أفداد مددن ذلددك ف دي شددـرحه، فددالبكرة

أتيتك بكرة، بكرة منونداً، وهدو : بالضّم تعني الغدوة، ومن ذلك ما رآه سيبويه من أن العرب تقول

ولكدل مدن بدادر إ ل دى شديء  ما يريد ف ي يومه أو ف ي غده، والبكرة من الغد، ويجمع بكدرة وأبكداراً،

أي : فقد أبكر إليه وعليه، ويبكدر ف دي أي وقدت كدان بكدرة أو عشدية، يقدال بكدّروا بصدالة المغدرب

                                                           
 (  )

 . (ظلم)مادة،   38المعجم الوسيط، ص: ينظر  
 (  )

 .(ظلم)مادة  3  صالمفردات ، : ينظر  
 (  )

 .8  / : هاج البراعةنيُنظر م 
 (  )

 .(  )ص (   )نهج البالغة الخطبة  
 (3 )

 .   ، ص  منهاج البراعة، مج 
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صلّوها عند سقوط القرص وبكرت على الحاجة بكورا وغددوت عليهدا غددوا مثدل البكدور، وقيدل 

واحد وإنما كرر للمبالغة والتّوكيد( البكرة والبكور)معنى 
 (  )

. 

ور واالبتكاروقيل أ : هو الُمضيُّ ف ي وقدٍت بعينده واإلبكدار السديّرورة فيده، واإلبكدارُ : ن البُك 

بح الُمبكَّر ف ي اإلدراك من كل شيء: والباكور. مصدر للبُكرة كاإلصباح للصُّ
 (  )

. 

للوهلة األولى يبدوان مترادفين ولكدن بينهمدا عمدوم وخصدوص الّداللدة  اللفظينفنالحظ أن 

ترادفهما فبكر دّل على اإلسراع والمبادرة ف دي كدل صدباح أمدا البكدور فهدو الُمضدي  أدى إ ل ى عدم

بكّر للداللة على المبادرة « »ف ي وقت بعينه ليس على وجه الّدوام ولذلك استعمل اإلمام علي 

واإلسراع ف ي كل صباح وهو كناية عن شددة اهتمامده وطلبده ف دي كدل يدوم أو ف دي أول العمدر إ ل دى 

ى زهدرات فاستكثر منه ما قليلهُ خير  من كثيرة أو قلته خيدر مدن كثرتده وفيده إشدارة إ ل د جمع شيء

ألن مادتهمدا واحددة فدال الشارح بوجدود تدرادف بدين اللفظدين  ةحثاخالف البتالّدنيا وأسبابها وبهذا 

 .ترادف بينهما وإنما هو اختالف في الصيغة 

 التّخليص والتّلخيص 

د))« »قال اإلمام علي  ناً ض  دا الت د يص  ل ت خل د ام  ((ره  ي دغ  ى ل دب س  ع  م 
  (  ) 

فيدرى الشدارح ف دي 

أو واحدد. تفسير قول اإلمام بأن التّخليص هو التّبيين وهو قريب من التّلخديص
 (  ) 

، فمعندى أنهمدا 

إن بينهما ترادف، ولو رجعنا لُكتدب اللغدة والمعداجم لوجددنا إن التّخلديص  –عند الشارح  –واحد 

االختيددار وخل ددص  الشدديء أي صددار خالصدداً والمخلصددون هددم المختددارون والموحدددون يدددل علددى 

ه تنجيدة فدتخلصخلصته من كذا تخليصاً أي نجيت والتّخليص هو التّنجية من كل منشٍب فنقول
 (3 ) 

وقد يراد به تصفية الشيء فياقوت ُمتخلص أي ُمتنقى
 (6 )

. 

                                                           
 (  )

 .، مادة بكر18 /6: ، وتاج العروس(بكر)مادة     /  : يُنظر لسان العرب 
 (  )

 .63 اللغة البي هالل، صالفروق ف ي : ويُنظر( بكر)، مادة   6 /  3العين : يُنظر 
 (  )

 .(  )ص (   )نهج البالغة الخطبة  
 (  )

 .8  ، ص منهاج البراعة، مج: يُنظر 
 (3 )

، ويُنظر تاج العروس للزبيدي مادة (خلص)، مادة    ، ص يُنظر لسان العرب البن منظور مج 

 .( خلص)، مادة  86 /   ، والعين لخليل    ، ص9مج( خلص)
 (6 )

 -بيروت، لبنان-، دار إحياء التَّراث 11 / أساس البالغة لجار هللا المعروف بالزمخشـري، ط: يُنظر 

 . (خلص ) مادة   6 /   الصحاح ج: وينظر (. خلص)مادة  99 ص
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الشيء إذا استقصيت ف ي بيانه لّخصت: أما التّلخيص فهو التّبيين والشـرح، يقال
 (  )

. 

(( ضدامناً لتخلديص مدا التّدبس علدى غيدره  ))« »ويرى ابن منظور ف ي قول اإلمام علي 

أنه قصد التّقريب واالختصار
 (  )

. 

ومددن خددالل مددا تقدددم نجددد تقاربددا ً واضددحا ً بددين داللددة اللفظددين فهمددا يدددالن علددى التّقريددب 

انتقداداً للقضداة الدذين ( التّلخديص)وقدد جداء اإلمدام علدي ف دي نهدج البالغدة بلفدظ  والتّبيينواالنتقاء 

يفصلون ما بين الناس ف دي الخصدومات والمرافعدات وليسدت لدديهم القابليدة لقطدع المنازعدات بمدا 

يملكونددده مدددن آراء فاسددددة قائمدددة علدددى أقيسددده العلدددوم الباطلدددة الستقصددداء وتخلددديص المشدددكالت 

 .والمتلبسات

 ولتتولت و 

لمعتزلي ولدت بدالواو وكالهمدا بمعندى واحدد، اتولّت وفي نسخة الشارح ))جاء ف ي المنهاج 

((أي أدبرت هارباً 
  (  ) 

 «»قال بترادف اللفظين ف دي قدول اإلمدام علدي  قد الشارحأن  فنالحظ 

((  ٌ دب   لَّدت  و  ى ت  تَّدا ح  ت ه  اق  ي س  ف  إن  ُكن ُت ل   هللا   ا و  م  أ  د: ا ه  ير  اف  ذ  ح  بُن دتُ ا م  ُت، وال ج  دز  ج  ((ع 
  (  ) 

ولكنده لدم 

يصرح بلفظ التّرادف بل قال كالهمدا بمعندى واحدد، وتدولى عنده أعدرض وولدى هاربداً أي أدبدر، 

ولى الشيء وتولى إذا ذهب هارباً ومدبراً وتولى عنه إذا أعرض، والتّدولي يكدون بمعندى     وقد 

أتبعته ورضيُت بهاإلعراض، ويكون بمعنى اإلتباع، وتوليت فالناً أي 
  (3 ) 

وقيل تولى الّرجل أي 

أي أدبر
 (6 ) 

بًر أمرهُ  أي تولىَّ إ ل ى العناد. وأد 
  (  )

. 

يشدديُر إ ل ددى تددرادف اللفظددين وهددذا مددا بيندده الشددارح، ولكددن  المعجمدديونالحددظ أن المعنددى 

غيدر موجدود ف دي أدبدرت كقولده  اً تولدت يددل علدى أن لهدا معندى إضدافي للفظدةاالستعمال القرآندي 

                                                           
 (  )

 .( لخص)مادة   8/   العين للخليل  
 (  )

 .   1 ، ص3لسان العرب، مج: ينظر  
 (  )

 .  3/ : منهاج البراعة  
 (  )

 .(  93) ص (    ) البالغة خطبة  نهج 
 (3 )

 .( ولى)، 6  / 1 : وتاج العروس( ولى)، مادة   9 / 6يُنظر لسان العرب،  
 (6 )

 .(ولي)مادة 3  ,  ج,الصحاح: يُنظر  
 (  )

 .( دبر)مادة   8 /   الصحاح ج: وينظر ( . دبر)مادة  81 المصدر نفسه، ص: ينظر  
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ر ُضددون  : ))تعددالى هُددم  ُمع  ا و  لَّددو  هُم  ل ت و  ع  ددم  ل ددو  أ س  هُم  و  ع  ددم  ي ددًرا أل  س  ُ ف دديه م  خ  ل ددم  هللاَّ ل ددو  ع  ((و 
  (  ) 

فددالمراد 

بالخير هنا هو اإليمان وعبرَّ بالسماع عن التّصديق بمعنى إذا خلق لهم التّصديق كيف ال يكونون 

تولون معرضين؟ فالجواب هو إن التّولي هو بظدواهرهم ال بقلدوبهممؤمنين وي
 (  ) 

وهدذا مدا ذهدب 

ُعون  : ))إليه الزمخشـري ف ي قوله تعالى م  أ ن تُم  ت س  ن هُ و  ا ع  لَّو  ال  ت و  ((و 
  (  ) 

أي وال تتولوا عدن رسدول 

جدود ف دي أي تصددقون ألنكدم مؤمندون وهدذا غيدر مو( وأنتم تسمعون)وال تخالفوه ( )رسول هللا 

وداللدة تولدت ف دي قدول اإلمدام هدو الهدروب مدن غيدر . مع ضعٍف وخوف اإلدبار فاإلدبار هروب  

ضعف وال جبن بمعنى انه قد طدرد الجاهليدة بحدذافيرها مدن غيدر جدبن وال خدوف ولدم يبدق منهدا 

فظاهريداً المعندى واحدد ولكدن هنداك فروقداً خفيدة يجلبهدا السدياق وطبيعدة النسديج اللغدوي    شيء 

ال تصدلح األخدرى حيث تستعمل الكلمة ف ي سياق معدين، و« »الذي تميز به كالم اإلمام علي 

 . ف ي السياق نفسه 

 المهمز والمغمز   

دف  خ  أ   تُ ن دكُ و  )) «»بين الشارح ترادف كدل مدن المهمدز والمغمدز ف دي قولده  د م  هُ ض  تاً، و  ص 

دا، و  ه دان  ن  ع  ُت ب  ر  ط  تاً، ف  و  ف   م  هُ ال  ع  أ  و   ٌ  الده ُ ُكدرِّ ح   تُ ال   ل  ب دالج  ا ك  ه دان  ه  ر  ب  ت ُ د  د  ب  ت  اس  دو  ق   هُ لُديز   تُ ال  ، و  فُ ا ص 

((ز  م  غ  م   ٍل ف يَّ ائ  ق   ل  ال  و   ز  م  ه  م   ف يَّ  دٍ ح  أل    ن  كُ ي   م  ، ل  فُ اص  و  ع  ال  
  (  ) 

المهمدز والمغمدز، : ))، فقال الشارح

اغتابده ف ددي غيبتده، وغمددزه : همدزه همددزاً : والمغمدز، المطعددن اسدم مكددان مدن الهمددز والغمدز يقددال

((، وليس فيه مغمزة وال غميزة أي عيدبحاجبأشار إليه بعين أو : غمزاً 
  (3 ) 

: وهمدز اإلنسدان))

دددددددددددددددددددديمٍ : ))اغتيابدددددددددددددددددددده، قددددددددددددددددددددال تعددددددددددددددددددددالى دددددددددددددددددددداٍء ب ن م  شَّ دددددددددددددددددددداٍز م  (( ه مَّ
 (6 ) 

 ،                                                                      

((رجل هامز، وهّماز، وهمزة: يقال
  (  )

. 

: ون غمددزه وقددد يددأتي بمعنددى الضددغط والهمدداز: والهمددز مثددل الغمددز، همددزه ليهمددزه همددزا
                                                           

 (  )
 .  / سورة األنفال ، اآلية  

 (  )
 .   يُنظر فوائد ف ي مشكل القرآن لعز الّدين عبد العزيز بن عبد السالم، ص 

 (  )
 .1 / سورة األنفال ، آية  

 (  )
 .(11 )ص (   )نهج البالغة الخطبة  

 (3 )
 .   ، ص  منهاج البراعة ، مج  

 (6 )
 .  / سورة القلم ، آية  

 (  )
 . (همز)، 3  : األصفهانيالّراغب : مفردات ألفاظ القرآن 
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العيب: العيابون ف ي الغيب، والهمز
 (  )

. 

يبين أن الهمز والغمدز يجريدان ف دي مجدرى واحدد وهدو داللتّهمدا علدى الطعدن  الشارحفنجد 

ولكنهما يختلفان ف ي إن الهمدز هدو ذكدر اإلنسدان بدالطعن ف دي غيبتده  إمدا الغمدز فهدو ذكدر اإلنسدان 

بددالطعن مددع إشددارة إليدده بعددين أو بحاجددب ف ددي حضددوره وهددذا يدددل علددى إن الشددارح لددم يقددل هنددا 

للفظددين بددل يبددين إن لكددل لفددظ ميددزة يختلددف بهددا عددن اآلخددر فددأراد اإلمددام بددالتّرادف التّددام بددين ا

مدن الحدالل  ءإن يبين أنه ال يسع ألحدد أن يعيدب عليده ف دي غيبتده وحضدوره ف دي شدي«»علي

وهنداك مدن فدرق بينهمدا بدأن الهمدز هدو . والحرام والحدود واألحكام كما عابوا على من كان قبلده  

ال يسددمح أمددا اللمددز فهددو العيددب سددرا ً ذكددر اإلنسددان بقددول قبدديح مددن حيددث 
 (  ) 

وهددذا مددا أراد 

 .الّداللة عليه«»اإلمام

 اإلفالت والتّفلت واإل نفالت 

اإلفددالت : ))يدرى صدداحب منهداج البراعددة إن الكلمددات الثالثدة ذات داللددة واحددة ، إذ يقددول

((والتّفلت واإلفالت التّخلص من الشيء فجأة
  (  ) 

لمدا عدزم  «»عليونجد ذلك ف ي قول اإلمام 

دع   م  هُ ن  م   تُ ل  ف  يُ  ال   هللا  و   ة  ف  ط  النُّ  ون  دُ  م  هُ عُ ار  ص  م  : ))عزم على حرب الخوارج فقد قال  كُ ل ده  ي   ال  و  ة  ـر  ش 

دد ددع   م  كُ ن  م  (( ةُ ـر  ش 
 (  ) 

ولددو نظرنددا إ ل ددى معدداني هددذه األلفدداظ ف ددي اللغددة فنجددد لفددظ اإلفددالت يدددل علددى 

فيقال تفلت   إلى الشـر بقرض له أما األنفالت فهو يدل على معندى التّفلت  التّخليص من الهلكة أما

اإلفالت الزماً أم واقعا
 (3 )

. 

واالخدتالف فدي الصديغة  فنالحظ من خالل المادة المعجميدة درجدة التّطدابق بينهمدا واسدعة 

وهدذه الكلمدات تدوحي بمعنددى التّخلديص والتّعدرض إ ل دى الشدـر وهددذا مدا دّل عليده كدالم أميددر فقدط 

                                                           
 (  )

   /   الصحاح ج: وينظر ( . همز) 3  /8: مادة همز، وتاج العروس 698 / 6: يُنظر لسان العرب 

 .( همز)مادة 

 (  )
 .   الفروق ف ي اللغة ألبي هالل ، ص 

 (  )
 .  9 ، ص منهاج البراعة، مج 

 (  )
 .(   )ص ( 38)نهج البالغة الخطبة  

 (3 )
والعين للخليل، ( فلت)،  1 /  وتاج العروس، ( فلت)، مادة  3  / 3يُنظر لسان العرب، مج 

 .(فلت) مادة  36 /   والصحاح ج( . فلت)، مادة  3 ص ج
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 .المؤمنين وهو من معجزاته  المتواترة ف ي اإلخبار عّما يكون قبل كونه

   يشياش والر  الر 

 مُ كُ ل   ت  قَّ ، وو  ثال  م  األ   مُ كُ ل   ب  ر  ي ض  ذ  الَّ  ى هللا  و  ق  ت  ب   هللا   اد  ب  ع   م  يكُ وص  أُ ))« »قال اإلمام علي 

لدي   و  . اش  ي  الرِّ  مُ كُ س  ب  ل  أ  ، و  اآلجال   دب غ  ع  دالم   مُ كُ أ س  ((اش  ع 
  (  ) 

الشدارح الخدوئي ف دي تفسديره معندى  :قدال

(  )  {َور يًشاَِول َباُسِالتّ ْق َو  }: تشهداً بقوله تعالىسيش واحد مياش و الروالرِّ ))ياش الرِّ 
وهدو مدا  

يدداش بالكسددر المددال والحالددة يش الخيددر والرِّ الددرَّ " المصددباح "وفددي ,ظهددر مددن اللّبدداس  الفدداخر

 ((ارتاش فالن أ ي حسنت حاله ومنه قولهم: أقول... الجميلة
 (  )

.  

 يش كسدددوة الطددائر، الواحددددة ريشدددةيدداش اللبددداس الحسدددن، والدددرِّ فالرِّ 
 (  ) 

يش الدددرِّ  أنوقيدددل 

يداش هدو المتداع مدا يش والرِّ ياش ف ي اللغة الخصُب والمعاش والمدال المسدتفاد واألثداث والدرِّ والرِّ 

دون  لنَّبداتيش المتاع واألمدوال، وقدد يكدون ف دي اوالرِّ كان من لباس أو حشو من فراش أو دثار، 

يُش بدالفتح وهو مجداز. يش، أي الثياباألموال، وانه لحسن الرِّ  مصددرراش سدهمه يريُشدهُ  :والّدرَّ

يش ريشاً إذا ركَّب عليه الريِّش ورشت السَّه م ألزقت عليه الرَّ
    (3 )

. 

يش الددرِّ ))قددائالً  {َور يًش  اَِول بَ  اُسِالتّ ْق  َو  }: ف ددي قولدده تعددالى( الددّريش)وقددد فسددر الزمخشددـري 

لباسداً يدواري : لباس الزينة، استعير من ريش الطير؛ ألنه لباسه وزينته، أي أنزلنا علديكم لباسدين

((سواّتكم، ولباساً يزينكم ألن الزينة غرض صحيح
  (6 ) 

. 

 

؛ الن التّطدابق الدّداللي التّدام بدين داللة اضدافيةفيه بين اللفظين  اختالف الصيغةفنالحظ أن 

المفددردتين غيددر موجددود وذلددك الشددتراكهما بمعنددى عددام وهددو داللتّهمددا علددى الزينددة عنددد اإلنسددان 

                                                           
 (  )

 .(8  )ص (  8 )نهج البالغة الخطبة  
 (  )

 .6 :األعراف  
 (  )

 .  9 ، ص 3منهاج البراعة مج 
 (  )

 .(ريش)ادة ، م 8 /  6: العين للخليل  
 (3 )

   3/   الصحاح ج: وينظر . ، ريش    / 9، ريش، وتاج العروس،  9  /  : يُنظر لسان العرب  

 .(ريش)مادة 
 (6 )

 .61 الكشاف للزمخشـري ، ص 



 العالقات الداللية  

 

 
777 

 ثانيال  الفصل

داللدةالعموم "فعدل"وريدش ,داللدة االشدتمال واالحاطدة"فعدال"فريداش والفرق واضح بين اللفظين

 .على ما يلبس أو اتخذ اللبس دون احاطة    

 النعمى والنعيم 

ددت   م  ل ددو  ))«»ف ددي قددول اإلمددام ( النعمددى) الشددارح معنددىيوضددح  ددمُ  ه  ي ددل  ع   م  ع  ٌ  ش   اتُ ه  تب 

((ىم  ع  النُّ  ة  اح  ر  ى، و  ـر  ش  البُ  ة  ح  ر  ف  راً ب  اف  ، ظ  ور  مُ األُ 
  (  ) 

 

والنعيم الخفدض والّدعدة والمدال كالنعمدة( مىع  النُّ )أن  الشارحفقد أوضح 
  (  ) 

وهدو تمدام مدا 

الكلمدة لغويداً، إذ أن النعديم والنعمدى بالضدم مقصدوراً الخفدض والّدعدة والمدال كالنعمدة دلت عليه 

بالكسددر يقددال فددالن واسددع النعمددة أي واسددع المددال
 (  )

وأنعددم هللا صددباحك مددن النّعومددة جعلدده ذا ".

رفاهية
 
"
  (  )

 

فالنعمى هي المال نفسه والنعيم هو الخفض  اللفظين من مادة واحدةومن خالل ما تقدم فإن 

 .والّدعة 

((المبرم كالمحكم لفظاً ومعنىً : ))قال الشارحك ألفاظ مترادفة أخرى في الشرح ،وهنا
  (3 ) 

) 
((كابرته مكابرة غالبته وعاندته وهو ف ي بعض النسخ كاثر بالثاء وهو بمعنى غالب أيضاً ))و

 (6 

6 ) 
((الضددنك والضدديق بمعنددى واحددد))و

  (  ) 
((المضددض كدداأللم لفظدداً ومعنددى))و

  (8 ) 
(( الددالذم))و

((لذمت المكدان أي لزمتده: ))ال المعجمة أيضاً بمعنى الالزم بالزاء يقالذبال
  (9 ) 

البدراءة بددل ))و

 ((البرء ومعناهما واحد
 ( 1 ) 

((الجدب هو المحل وزنداً ومعندىً ))و
  (  ) 

نصدب، نصدباً وكتعدب ))و

                                                           
 (  )

 .(   )ص (  8)نهج البالغة الخطبة  
 (  )

 .6، ص6منهاج البراعة ، مج: يُنظر  
 (  )

الصحاح   : وينظر ( . نعم)مادة  691/  وتاج العروس للزبيدي ( نعم)مادة   6 /   : يُنظر العين للخليل  

 .(نعم) مادة  389/   ج
 (  )

 6/6،  منهاج البراعة: ينظر 
 (3 )

 .3، ص3منهاج البراعة، مج 
 (6 )

 . 9 ، ص3المصدر نفسه، مج 
 (  )

 .  3، ص6، مجمنهاج البراعة 
 (8 )

 .3  ، ص8المصدر نفسه، مج 
 (9 )

 .1  ، ص8مج ,البراعة منهاج 
 ( 1 )

 .   ، ص6المصدر نفسه، مج 
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((نصبوزناً ومعنى فهو 
  (  ) 

((صغير كحقير لفظاً ومعندى))و
  (  ) 

سدحق مثدل بعدُد فهدو بعيدد ))و

((لفظداً ومعنددى
  (  ) 

((عددوز مثددل أعددوز وزنداً ومعنددى))و
  (3 )

المتددراكم والمددرتكم ))وعنددده كددذلك  .

((المجتمع
  (6 ) 

 

 

بأن الخوئي كان ممن يقول بالتّرادف ومدا النصدوص الدواردة  القولويذهب بنا ما تقدم إ ل ى 

ال يمكن تحقيقه  فالترادف التام .آنفاً وغيرها إال خير دليل على ذلك 
 (  ) 

إذ  ينددر أن تكدون هنداك 

 .كلمات تتفق في معانيها اإلضافية اتفاقا ً كامال ً 

 

                                                                                                                                                                                
 (  )

 .63 ، ص9المصدر نفسه، مج 
 (  )

 . 86 ، ص  المصدر نفسه، مج 
 (  )

 . 1 ، ص  المصدر نفسه، مج 
 (  )

 . 3 ، ص  المصدر نفسه، مج 
 (3 )

 .33 ، ص  المصدر نفسه، مج 
 (6 )

و  99/  ( الّرعاة كالّرعاء)و 9 /   العتب كاألعتاب، المالمة، : )، ويُنظر8، ص المصدر نفسه، مج 

 .  9/  مج( المهاد كالمهد)،     / (نسيمكة الّريح كالمحرّ  لنسمةا)
 (  )

مجلة المجمع العلمي ,محمد تقي الحكيم,و االشتراك والترادف, 3 ( : عمر ) علم الداللة : ينظر  

 .( بحث)  8ص 963 ,   مج,العراقي
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 الفصل الثالث
 الفروق اللغوية في منهاج البراعة في شرح نهج البالغة

                                                                                                                                                                

 : مدخل

 مفهوم الفروق اللغوية - اوال

    ،  قا  للصالح فر   ق  ر  وقيل ف  ،  قه، وفر   ه  ق  ه يفر  ق  ر  ، ف   عم  الج   الف  الفروق في اللغة خ  

، والفرق تفريق ما بين الشيئين حين يتفرقان، ا  الشيء وتفرق افتراق أنفرق وتفريقا ، لإلفسادوفرق 

 والفرق الفصل بين الشيئين
 (2 ) 

 ا  ان الفرق يقال اعتبار)) األصفهانياغب وذكر الر   .

((باالنفصال
  (1 )

. 

والراء والقاف أصٌل صحيٌح يدلُّ على ت مييز وتزييٍل بين  الفاء)) إنويرى ابن فارس 

 ((ع من الغنمييقال فرقته فرقا  والفرق القط. فرق الشعر: شيئين من ذلك الفرق
 (  )

. 

يكون هو الفصل بين المفردات  إناألصل اللغوي للفروق ال يخلو  إنضح ومما تقدم يت

 .حقائقها إلىلوالت تحديدا  دقيقا  وصوال  عن طريق تحديد المد

 :الفروق عند علماء العربية  -ثانياً  

علماء اللغة العربية القدامى من أمثال ابن  عنايةونجد موضوع الفروق اللغوي ة قد نال 

قتيبة 
 (  ) 

وابن جني
 (  )

والعسكري 
 (  )

 .وغيرهم   

تبحث في الفروق الدقيقة بين األلفاظ معتمدين اعتبارات مختلفة قلة فقد وضعت كتب مست

 في النظر إلى الدالالت والتفريق بين المعاني 
                                                           

 (  )
 (فرق)مادة . 232|2الوسيط،، وينظر المعجم (فرق)، مادة 9933| 5لسان العرب  : ينظر 

 (2 )
 . (فرق)، مادة        52:  مفردات ألفاظ القرآن الكريم  

 (9 )
 .993مقاييس اللغة ، ص 

 (9 )
 ، مطبعة السعادة ،  9محمد محي الدين عبد الحميد ، ط: أدب الكاتب ، تحقيق وضبط وشرح : ينظر  

 . 22، ص329 مصر ، 
 (5 )

 . 923/  2الخصائص :ينظر 
 (2 )

 .وما بعدها 38الفروق اللغوية ألبي هالل ، ص: ينظر 
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 255)ولعل أول من وضع كتابا  مستقال  يبحث في فروق اللغة هو الجاحظ المتوفى سنة 

 ((كتاب الفرق في اللغة))سمه اوقد أشار بروكلمان إلى هذا الكتاب وذكر إن ( هـ
 (2 )

. 

وهناك من تناول الفروق اللغوية في باب من أبواب كتبهم مثل ابن قتيبة في كتابه أدب 

 ه الناس في غير موضعهعالكاتب الذي عقد بابا  لمعرفة ما يض
 (1 ) 

وكذلك فعل ابن مكي الصقلي 

 ((تثقيف اللسان ))الذي تناول مسألة الفروق اللغوي ة في بعض أبواب كتابه ( هـ  58ت سنة )

عندما الحظ ألسنة الناس صارت تستعمل عددا  غير قليل من المفردات المتقاربة المعاني 

باعتبارها متماثلة متشابهة ولها المعنى نفسه، وعملوا على إعادة تلك األلفاظ إلى معانيها 

دراسة الفروق  عد  ويمكن شكال ما سمي بالترادف إالحقيقية رغبة في الوضوح الداللي ودفع 

الوصف الشامل للبنية  في ضوءفي معالجة الداللة المعجمية في التراث اللغوي  ا  متميز ا  نموذجإ

تجميع الدوال التي تنتسب إلى مقولة داللية عامة، ثم بالداللية لمفردات العربية الفصحى وذلك 

توضيح الفوارق الداللية بينهما
  (  )

. 

وق اللغوية والذي وصل أثره إلينا من أوائل الذين آلفو كتابا   مستقال   في الفر)) ن إو

وهو أبرز من حذق في هذا الفن ، إذ حوى ( هـ  935ت ) هالل العسكري  بياألديب اللغوي أ

ة والكالمية هيما قارب األلف من الفروق اللغوية والفق(( الفروق اللغوية )) كتابه المسمى 

(( . ورتبها بشكل موضوعي ففاق ما ألف في هذا المضمار كما   وكيفا  
  (  )

  

نحو العسكري من المحدثين في التأليف في الفروق اللغوية السيد نور الدين  نحىوقد 

 أتى على إذ(( فروق اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات )) في كتابه ( م 53  ) الجزائري 

الحروف الهجائية وكأنه استدراك على  وفقا  تقريبا   ، ورتب الكلمات  ا  فرق( 988)ذكر 

                                                           
 (  )

 .من المقدمة 28الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري، ص: ينظر 
 (2 )

 . 22: أدب الكاتب البن قتيبة، الدينوري  :  ينظر 
 (9 )

هالل العسكري دراسة في البنية الداللية لمعجم العربية  ألبيالتحليل الداللي في الفروق في اللغة : ينظر  

 . 8 ، ص 288، مصر,دار الهدى   ، طسبمحي الدين مح. د
 (9 )

بهجة الخاطر ونزهة الناظر في الفروق اللغوية واالصطالحية ، الشيخ يحيى ابن حسين بن عشيرة  

، ( ت .د) ، مؤسسة التاريخ العربي ،  البحراني ، القرن العاشر الهجري ، تح السيد أمير رضا عسكري زاده

 .مقدمة المحقق 3( : ط .د)
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.العسكري وذكر ما لم يتطرق إليه من الفروق اللغوية واالصطالحية 
  (2 )

  

ما صنفوه من أبواب  في ضوءعناية علماء اللغة العربية بالفروق الداللية واضحة  و

وكتب في الفروق راجعين باللغة واأللفاظ إلى ما كانت عليه من دالالت قديمة وهي محاولة 

 دقيقة تبعا   للداللة األصلية وتصويبا   لما عدوه لحنا   في لغة ألحياء ما بين األلفاظ من فروق

الناس وإبرازا   لخصيصة من خصائص العربية في التفريق والتمييز
 (1 )

 . 

 

أما الشارح الخوئي فنجده يسير على خطى اللغويين الذين ساروا في اتجاهين متعاكسين ، 

نا في الفصل السابق ، واالتجاه األلفاظ كما بي  االتجاه األول هو اإلقرار بترادف كثير من 

((الدالليتفتح بابــا   للتحليــل ))لفاظ أخرى أاس الفروقات الداللية في ملتإ:الثاني
  (  )

لكل  وإيجاد 

العلمــي والفنـي واليومي االستعماللفظ خصوصية ، ووظيفة فـي 
 (  )

  . 

يستعين بوسائل مختلفة في التفريق بين معاني هذه األلفاظ وذلك في تعويله على  هونجد

 .اعتبارات مختلفة

ليس   «»في كالم اإلمام علي  األلفاظوتبدو قدرة الشارح واضحة على التمييز بين 

ألن  ، استعمالها االستعمال النابع من فهم اللفظة أساسعلى  وإنما األلفاظورود هذه  أساسعلى 

 . وسماتها الثابتة المالزمة لها في التداول الوظيفي  بها اللغوي الخاصستعمالها لكل لفظة ا

 :إلىهذه الفروق تعود  أنتتبع هذه الفروق في منهاج البراعة نجد  وفي ضوء

 .االختالف في اللفظ . 

 .االختالف في الحروف . .2

 االختالف في الحركات .9

 

 

 

                                                           
 (  )

 .  292 –  29: الترادف في اللغة : ينظر  
 (2 )

 .المكان نفسه  المصدر نفسه: ينظر  
 (9 )

 . 22( : فايز الداية ) علم الداللة العربي  
 (9 )

 . 25: ينظر المصدر السابق  
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 المبحث األول
 في األلفاظ االختالف على وفق فارق الدالليال

 

المعاني في كل لغة موجب الختالف واألسماءن اختالف العبارات إ
  (2 ) 

 أشارهذا  وإلى

َهاًجا}: المبرد في تفسير قوله تعالى  ( 1)  {ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
 عطف شرعة  إنفيرى 

الكلمتين لهما معنيان  نأبمعنى  سعهومتعلى منهاج ألن الشرعة ألول الشيء والمنهاج لمعظمه 

مختلفان
 (  )

ب داللة خاصة سلم تكت أنهابمعنى  أصالةله  ؛ ألن اللفظ يدل على معناه الموضوع 

السياق رشحها واختارها دون غيرها لتكون في هذا الموضع لداللتها على  وإنمامن السياق 

العام المشترك المعنى معنى ال تدل عليه غيرها وان اشتركت معها في
  (  ) 

هناك تباين  نلذا كا

القسم األكبر من  نأفي المنهاج فنجد  هذه األلفاظ وهذا ما وضحه الشارح ومسافات قصيرة بين

هذه الفروق هو اختالف اللفظين في البنية، وتقاربهما في المعنى
  (  ) 

. 

 :ما حققه الشارح الخوئي في بيان الفرق بين ومن هذه الفروق  
 

 :الرياء والسمعة ( 1)

((  ةٍ ع  م  وال س   اءٍ ري   ِ   ري  ي غ  وا ف  ل  م  واع  )) «»في قول اإلمام 
  (  ) 

الرياء هو  ))أنفيرى 

إذا رأى الن اس  إالل ـــة كأنه ال يعمــــبمالحظة غير هللا فيه وأصله من الرؤي اإلخالصهو ترك 

ياء  ورأوه ((تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر إال أنها، والسمع ة بالضم كالر 
 (  )

. 

 

                                                           
 (  )

 . 9 ألبي هالل العسكري، صالفروق في اللغة : ينظر  
 (2 )

 .2: سورة البقرة ، اآلية  
 (9 )

 . 9 الفروق في اللغة ألبي هالل العسكري ، ص: ينظر  
 (9 )

لبنان،  -حسين عودة هاشم، دار مكتبة البصائر بيروت. الفروق الداللية في األسلوب القرآني د: ينظر  

 . 2  ، ص9 28،  ط
 (5 )

 .289رضاته حسين صالح، ص ( أطروحة الدكتوراه)في شروح الفصيح المباحث اللغوية : ينظر  
 (2 )

 .23، ص( 29)نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

 .  23، ص9منهاج البراعة ، مج 
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 إلى معتمدا  الرجوعفنجد الشارح قد بين معنى الرياء والسمعة وبين ما بينهما من فرق 

وعن ))ثم يؤيد تفريقه بين المعنيين بقوله( (وأصله من الرؤية)): األصل اللغوي للكلمة بقوله

وقال , سمعوا بهيفعل ذلك رياء وسمعة إذا فعل ذلك ليراه الناس و "ديوان األدب"الفارابي في 

السماع وإنما أصله  والرياء مشتق من الرؤية والسمعة مشتقة من "إحياء العلوم"الغزالي في 

إال أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب  طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير

واسم الري اء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات ,بأعمال سوى هللا

ياء هو إرادة العباد بطاعة هللا  ((.....وإظهارها فحد الر 
  (2 )

 . 

 

لعبادات وغيرها فعال  نه شامل لشارح قائال  واألولى ما ذكرناه معلال  ذلك بقوله ألثم يعود ال

خلصة من الرياء والسمعة ويدل ذلك تكون م   أنيجب جميعها  األعمالويقصد الشارح . وتركا  

في كل األعمال سواء كانت من العبادات أو غيرها، ألن اإلمام علي  اإلخالصعلى وجوب 

« » خرويةمقصورة  على طلب السعادة األهمته كانت
  (1 )

 . 

ال في هار جميل الفعل رغبة في حمد الناس إظ))ن الرياء أكالم العرب لوجدنا  ولو تأملنا

((ثواب هللا تعالى
  (  ) 

ى هم الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة ءفالمرائي هو العابد والمرا

فالمرائي كأنه يرى الناس انه  إظهارهاقصد المرائي  يى به هو الخصال التءفي قلوبهم والمرا

وال يفعل بالنية ليفع
 (  )

عاني م بإرجاعهفنالحظ الخوئي يفرق بين المعاني المتقاربة ظاهريا  .  

على المادة المعجمية في  معاني متكأالثم يعود ليلتمس الفروق بين الداللي  أصلها إلى األلفاظهذه 

على المعنى اللغوي  األلفاظفي مقارنة  امعتمد واألدبثر في كتب اللغة أ ما على التفريق م ستدال  

 .فقط 
 

 لغاية االسبقة و( 2)

                                                           
 (  )

 . 23|      9منهاج البراعة:ينظر  
 (2 )

 . المصدر نفسه المكان نفسه: ينظر  
 (9 )

 . 252صالفروق في اللغة البي هالل العسكري، : ينظر 
 (9 )

 . (رأى ) ، مادة 529 ، ص9لسان العرب البن منظور، ج: ينظر 
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 ال  أ  ))« »علي  اإلمامونالحظ الخوئي يفرق تفريقا  دقيقا  بين السبقة والغاية في قول 

ب  لاو   اق  ب  وغدا  الس   ار  م  ض  الم   م  و  الي   ن  إو   ((ار  الن   ة  والغاي   ة  الجن   ة  ق  س 
  (2 ) 

« »ا  ن اإلمام عليأفنجد 

 .سبقة النار كما قال والسبقة الجنةلخالف بين اللفظين الختالف المعنيين ولم يقل ا

فيشرح الخوئي المعنيين ويوضح الفرق بينهما فيرى بأن االستباق إنما يكون إلى أمر 

في النار فلذلك لم يجز أن محبوب وغرض مطلوب، وهذه صفة الجنة وليس هذا المعنى موجودا  

والسبقة الن ار، بل قال والغاية النار ألن الغاية قد ينتهي إليها من ال يسره االنتهاء ومن : يقول

يسره ذلك، فصح أن يعبر بها عن األمرين معا  
  (1 )

األسلوب « »فقد أقتفى اإلمام  علي . 

القرآني في اختيار اللفظة األقدر على اإلحاطة بالمعنى واألكثر انطباقا  عليه فنالحظ الكلمات لها 

طبيعة مزدوجة فهي تحيلنا على ما هو كائن وراءها 
 (  )

 . 

ة  في الجري وفي كل شيء وقد فسر ابن منظور السب ق القد م 
  (  ) 

هي مدى الشيء  والغاية

وأقصاه وغاية كل شيء مداه ومنتهاه
  (  )

. 

((اصل واحد صحيح يدل على التقديموالقاف السين والباء ))أما ابن فارس فيرى بأن 
  (  ) 

 

) 
 

ويفرق أبو هالل بين غاية الشيء والمدى فان أصل الغاية هو الراية وسميت نهاية الشيء 

   الحرب أي رايتهم، ثم كثر حتى قيل لكل ما ينتهيغايته ألن كل قوم ينتهون إلى غايتهم في 

إليه غاية ولكل غاية نهاية
  (  ) 

  وعلى ذلك فنالحظ أن المعنى بينهما متقارب ألن كليهما يدل 

للفظ السبقة للجنة دون الغاية الختصاص كل واحدة « »على النهاية لكن اختيار اإلمام علي 

                                                           
 (  )

 33-32، ص ( 23)نهج البالغة، الخطبة  
 (2 )

 . 285، ص 9منهاج البراعة ، مج: ينظر  
 (9 )

عباس علي حسين الفحام، مكتبة . األثر القرآني في نهج البالغة دراسة في الشكل والمضمون، د: ينظر  

 . 93م، ص  28هـ، 992 ،  الحيدرية، طالروضة 
 (9 )

 . (سبق)، مادة 323 ، ص9لسان العرب البن منظور، مج: ينظر  
 (5 )

 . (غيا ) ، مادة   999، ص 5المصدر نفسه ، مج: ينظر  
 (2 )

 . 23 مقاييس اللغة ، ص 
 (2 )

 . 922الفروق اللغوية ، ص : ينظر  
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 أما الشارح فقد فرق بين اللفظتين من ناحية. خرىمنهما بمعنى معين ال يمكن أن تؤديه األ

من ال يسره االنتهاء  إليهقد ينتهي  –كما يرى الخوئي –ألن الغاية  المعنيان إليهما يؤول 

 .ومن يسره ذلك 

 المعرفة والعلم( 3)

ين   ل  أو  "  «»قال اإلمام  رفت ه    الد  ع  ال  م  وك  م  "ه  ب   يق  د  ص  الت   ه  ت  ف  ر  ع  م 
 (2 )

 . 

 بقولهلفظ العلم ( ع)على الرغم لم يذكر اإلمام علي   فلقد فرق الخوئي بين المعرفة والعلم 

هي إدراك البسائط والجزئيات والعلم إدراك المركبات والكليات، ومن : العلم وقيل المعرفة و:))

رة عن عرفت  هللا، وال يقال علمته وقيل هي عبارة عن اإلدراك التصوري والعلم عبا: ثم يقال

اإلدراك التصديقي وقيل هي إدراك الشيء ثانيا  بعد توسط نسيانه فلذلك سمي الحق سبحانه 

 وعلى هذا وأقول,  وهذا أشهر األقوال في تعريف المعرفة  : وقيل بالعالم دون العارف

ر، أو عند أخذ استعمال المعرفة في المقام نظرا  إلى سبق إدراك ذاته سبحانه في عالم الذ  ف

((فافهم, ثاق من العقول المجردةالمي
  (1 )

. 

يرى الشارح أن هذه أشهر األقوال في تعريف المعرفة فنجده يفرق بين المعنيين من حيث 

العلم يتعدى إلى مفعولين والمعرفة تتعدى  وهناك من يرى أن.الجهة التي تستعمل فيها الكلمات 

إلى مفعول واحد 
 (  ) 

. 

ان المعرفة أخص ))أبو هالل العسكري وزاد عليها فهو يرى وقد ذكر هذه الفر وقات قبله 

((من العلم ألنها علم بعين الشيء مفصال  عما سواه، والعلم يكون مجمال  ومفصال  
  (  )

 . 

المعرفة مأخوذة من عرفان الدار يعني بذلك آثارها التي : ))وبين أصل المعرفة بقوله

((تعرف بها
  (  ) 

كل علم معرفة وذلك أن لفظ المعرفة يفيد تمييز  وأضاف فكل معرفة علم وليس

                                                           
 (  )

 .(95)ص (  )نهج البالغة خطبة  
 (2 )

 . 222، ص منهاج البراعة، مج 
 (9 )

 .  : بهجة الخاطر ونزهة الناظر : ينظر  
 (9 )

 .39الفروق اللغوية ، ص 
 (5 )

 . 39المصدر نفسه ، ص 
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تمييز المعلوم
 (2 ) 

من غيره ولفظ العلم ال يفيد ذلك إال بضرب آخر من التخصيص في ذكر 

المعلوم وما قاله الشارح في بيان داللتي العلم والمعرفة ذكره غير واحد من علماء اللغة ومنهم 

 الراغب

 

 

األصفهاني
  (1 ) 

وابن منظور
 (  ) 

نور الدين نعمة هللا الجزائري والشيخ
  (  )

. 

عرفة وهذا أمر معروف إنابن فارس فيرى  أما ف  فالنا  عرفانا  وم  ر  وهذا يدل على . من ع 

ا عنهبشيئا  توحش منه ون أنكرما قلناه من سكونه إليه، ألن  من 
  (  ) 

الشيء بحقيقته  إدراكوالعلم 

البسيط الجزئي أو إلدراكالكلي والمركب والمعرفة تقال  إلدراكوقيل العلم يقال 
  (  )

. 

 معة فهو لم يدخل المعاني يهفرق بين العلم والمعرفة بدقة متنا قد الشارحن أ نالحظ

لمعرفة على  ا للمقام هو لفظ األنسب نأاشهر األقوال التي قيلت فيهما وبين  بعضها وقد بين

جماعة من أهل اللغة ذهب الرأي   وإلى هذا .انمترادف إنهما إلىهناك من ذهب  أنالرغم من 

وقد ))في الصحيفة الكاملة « »تشهد لذلك بقول سيد الساجدين سوأرباب األصول وي

((عليهم بقدرتك وأشرقتبمعرفتك  أحصيتهم
  (  ) 

يراد  أنبأنه أطلق المعرفة عليه سبحانه ويمكن 

 ِ   يراد بها العلم هنا تجوزا
 (1 )

 . 
 

                                                           
 (  )

 . المصدر نفسه: ينظر  
 (2 )

 . (علم)، مادة 925مفردات ألفاظ القرآن، ص: ينظر  
 (9 )

 . (عرف)، مادة 2388، 9، مج(علم)مادة ، 983، ص9لسان العرب البن منظور، مج: ينظر  
 (9 )

،  فروق اللغات لنور الدين بن نعمة هللا الجزائري تحقيق محمد رضوان الداية، مكتبة الرشيد، ط: ينظر 

 . 22 ، ص2889
 (5 )

 . (عرف)، مادة  23، ص9مقاييس اللغة ، ج: ينظر  
 (2 )

 . 298، ص2المعجم الوسيط، ج: ينظر  
 (2 )

تقديم سماحة اإلمام محمد باقر الصدر ، منشورات ( ع)السجادية الكاملة لإلمام زين العابدين الصحيفة  

 . 9مشهد اإلمام ، النجف األشرف ، ص
 (3 )

، 2883،  الرسالة التامة في فروق اللغة العامة للشيخ محمد جعفر الشيخ إبراهيم الكرباسي، ط: ينظر  

 .9 2ص
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 : والقدرالقضاء ( 4)

نه م  أ  "  «»قال اإلمام علي  م  ي  ل  ع  اء  ن  م  و  ح  ن  ل  أ  و   ه  ى و  س  إ   ةٌ س   لف ون  ت  خ  م  ، و   ل ه  لى ر 

  ِ " ه  ر  م  أ  و   ائ ه  ض  ق  ب 
 (2 ) 

 . 

لم يقل القضاء والقدر بل قال  (ع)واإلمام علي والقدر القضاء لفظتي بين قد فرق الخوئيف

سبحانه لصور الموجودات الكلية والجزئية  هإبداعالقضاء عبارة عن : ))بقولهالقضاء واألمر 

((الكتاب أممن حيث هي معقولة في العالم العقلي وهو التي ال نهاية لها 
  (1 )

القدر فهو دون  أما. 

على الوجه  واإلثباتإذ هو عبارة عن صور جميع الموجودات في لوح المحو ))مرتبة القضاء 

((القابل للتغيير
  (  )

 فنجده يؤول تأويال  عقائديا  بعيدا  عن اللغة.

كم مستشهدا  بقوله تعالى: القضاءف يرى ابن فارس ف (  )  {فَاْقِض َما أَْنَت قَاض  }: الح 
أي  

 يحكم األحكام وينفذها وسميت المنية قضاء  قاضيا ألنهولذلك سم ى القاضي . اصنع واحكم
 

أمر ي ن ف ذ  في ابن آدم وغيره من الخلق ألنه
 (  )

. 

ر  قضاء هللا تعالى : مبلغ كل شيء يقال فهوالقدر  أما ه كذا، أي مبلغه وكذلك القد  ر  ق د 

األشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها
  (  )

. 

على مقدار قدر هو وجود األفعال لهالل العسكري يفرق بين القضاء والقدر بأن ا أباونجد 

 أرادهالقدر هو وجود الفعل على مقدار ما  أن، وقيل أجلهلما فعلت من  الحاجة إليها والكفاية

الفاعل، والقضاء هو فعل األمر على التمام
 (  )

. 

من هللا اخص من القدر ألن القضاء الفصل  القضاء أن إلىاألصفهاني فيذهب  الراغبأما

                                                           
 (  )

 .(93)ص (  )نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

 . 3 ، ص2منهاج البراعة، مج 
 (9 )

 . المصدر نفسه 
 (9 )

 . 22اية / سورة طه  
 (5 )

 (قضى) مادة. 33، ص5معجم مقاييس اللغة البن فارس، ج: ينظر  
 (2 )

 (قضى). 928، ص2تاج العروس للزبيدي، مج: ، وينظر22، ص5المصدر نفسه ج: ينظر  
 (2 )

 . 2 2الفروق اللغوية ، ص: ينظر  
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والقدر هو التقدير
 (2 )

 . 

القدر بمنزلة المقدر للكيل والقضاء بمنزلة الكيل أنالعلماء  بعضوذكر 
  (1 ) 

ومن خالل 

متقاربة في المعنى العام، ظٌ وئي يتفق معهم بأن القضاء والقدر ألفاهذه اآلراء واألقوال فان الخ

الشارح بأن القضاء ثابت ال يتغير  هولكن لكل منها خصوصية ال نجدها في األخرى وهذا ما بين

والفرق  كليهما صفات اللفظين في ضوء، فقد ميز بينهما  دلير والتبيالقدر فهو قابل للتغي أما

 .واضح بينهما وهذا ما ذكره علماء اللغة
 

 كرالحمد والمدح والش( 5)

في سياق مختلف  لكل مفردة منها تستعم أن إالثناء الجميل لهذه المفردات كلها تدل على ا

 تلكل واحدة منها خصوصية تمتاز بها عن األخرى وان اشترك أن علىعن األخرى، مما يدل 

ولبيان هذه الخصوصية البد لنا من  ييناألخرمحل   أحداها إبدالبالمعنى العام ولذلك ال يمكننا 

هذه المفردات فالحمد في كالم العرب تعني لالمعاجم اللغوية لبيان استعمال العرب  إلىالرجوع 

، يقال حمدت  )) محمود ومحمد إذا كث رت خصاله المحمودة غير  لفالنا  أحمده ، ورجخالف الذم 

((المذمومة
  (  ) 

كالم والحاء أصل صحيح يدل على وصف محاسن بوالدال  فالميم ))مدح ال أما

((ءجميل، ومدحه أحسن عليه الثنا
  (  )

 . 

 حقيقة الشكر الرضا باليسير إنويقال  يوليكبمعروف  اإلنسانالثناء على ))فهو  كرالش أما

ها هو ظهور نمائها وأثر الطعام  واألصل اللغوي فيه هو  سمن الدواب بعد أخذها العلف وش كر 

((فيها  
  (  )

 . 

د   غ  ل  ب   ي  ي ال  ذ  ال   د  ِلّل  م  ح  ال   )) «»في قوله  الشارح الخوئي إليهذهب  ماذا وه ه  ت  ح  م 

                                                           
 (  )

 .595ص-مفردات ألفاظ القرآن : ينظر  
 (2 )

 . 92 التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن  ص: ، وينظر289الرسالة التامة، ص: ينظر  
 (9 )

، 2لسان العرب البن منظور، ج: وينظر (حمد)مادة،88 ، ص2معجم مقاييس اللغة البن فارس مج 

 . (حمد) مادة  922، ص9وتاج العروس للزبيدي ج( حمد)، مادة 332ص
 (9 )

 (مدح)مادة.983، ص5مقاييس اللغة البن فارس، ج 
 (5 )

، 9لسان العرب البن منظور، ج: وينظر(شكر)مادة  ، 282، ص9مقاييس اللغة البن فارس مج 

 . (شكر)، مادة 2985ص
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((ون  ائ ل  ق  ال  
  (2 ) 

قاربة المعاني مشتركة في تم أنهامبينا  ( والمدح والشكر  الحمد)بين فقد فرق 

الحمد والمدح والشكر متقاربة المعاني ومشتركة في الد اللة :)) بقوله  الداللة على الثناء الجميل

((على الث ناء الجميل
 (1 ) 

قال في  ا اخوينملين وكونهما يحكم باتحاد األو  رب  ))يقول  ثم

حمدت :تقول,الحمد والمدح أخوان وهو الث ناء والن داء على الجميل من نعمة وغيرها"الكشاف"

جل على إنعامه وحمدته على حسنه وشجاعته ((انتهى,الر 
  (  ) 

الحمد والمدح متحدين  أن أي

 ونسبه الشارح))وقال. المعنى فكالهما يدل على الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها

حمدت زيدا  على إنعامه ومدحته  على :لهما بقولهومثل ,المعتزلي إلى أكثر األدباء والمتكلمين 

فهما سواء يدخالن فيما كان من :ثم قال, وحمدته على شجاعته ومدحته  على شجاعته ,إنعامه 

المعروف أخصية الحمد  ولكن,وفيما ليس من فعله  كما ذكرناه من المثالين هذا ,فعل اإلنسان 

 :من المدح بوجوه

على ذي علٍم وحياة لكماله، والمدح هو الثناء على الشيء  الثناءهو  الحمد أن: الوجه األول 

ياقوته فانه  أومن رأى لؤلؤة في غاية الحسن  أنترى  إال ,ال أملكماله، سواء كان ذا علم وحياة 

 . يحمدها أنيمدحها ويستحيل 

فأن الحمد ال يكون إال بعد اإلحسان،والمدح قد يكون قبل اإلحسان وقد يكون :الثانيما الوجه أ

 .بعده 

: تقول إن الحمد هو الثناء على الجميل االختياري تقول حمدته على كرمه، وال:الوجه الثالث 

((على حسنه، والمدح يعم االختياري وغيره
  (  )

ا ))ثم يضيف الشارح الخوئي.  وأما الشكر فربم 

ف بأن ه فيكون أخص  من الحمد من وجه وأعم ,تعظيم المنعم من حيث أن ه منعم على الش اكر ي عر 

  ((.منه بوجه آخر
  (  )

. 

                                                           
 (  )

 . (95)ص (  )نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

 . 292- 29، ص منهاج البراعة، مج:ينظر  
 (9 )

 . 292- 29|    ، منهاج البراعة: ينظر  
 (9 )

  9:ابن أبي الحديد المدائني,شرح نهج البالغة: وينظر. 292، ص ج :منهاج البراعة 
 (5 )

 . 292، ص منهاج البراعة، مج: ينظر  
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والحمد يكون على النعمة ,فألن الشكر ال يكون إال على الن عمة الواصلة إلى الشاكر:أما األ ول))

قال ,والجوارح والقلبسان والشكر يكون بالل  سان فألن الحمد ال يكون إال بالل  :وغيرها وأما الثاني

 الشاعر

 أفادتكم الن عماء من ي ثالثة        يدي ولساني والضمير المجبا

مخشري والت فتازاني والبيضاوي وغيرهم:أقول (( .هكذا فرق جماعة بينهما منهم الز 
 (2 )

. 

دائرة العموم الشارح يلتمس فروقا  معنوية بين هذه األلفاظ مما يدخل في  أن فنالحظ

كر ذكل منهما و خصوصية والخصوص فقد ذكر ما بينهما من تشابه وهو الثناء الجميل ثم بين

 .وذلك بالرجوع إلى أهل اللغة (أخص  )و ( أعم  )ما بينهما من تمايز داللي بإيراده مصطلح 

على الرغم من أنها لم تذكر في قول اإلمام علي   -  ونجد الشارح قد ادخل لفظ الشكر

«»  -للكشف عن المعاني الدقيقة التي تحملها األلفاظ من ))جانب لفظتي الحمد والمدح  إلى

 ((أجل إكمال الموازنة الداللية 
 (1 ) 

. 

وهللا حامد  إحسانعلى  إالحمد ال يكون لا إن)): بين الحمد والمدح يفرق هالل أبا نجدو

(( إلى خلقه فالحمد مضمن بالفعل والمدح يكون بالفعل والصفة إحسانهلنفسه  على 
  (  ) 

. 

 

عمة على جهة التعظيم نن الشكر هو االعتراف بالإ)) والحمد، كربين الش   أبو هالل وفرق

عمة وغير يضا ، ويصح على الن  أعلى جهة التعظيم المذكور به ل للمنعم والحمد الذكر بالجمي

((على النعمة إالالنعمة، والشكر ال يصح 
  (  ) 

. 

يكون اضطراريا   ،   ، والمدح قد  اختيارياالحمد ال يكون إال  ))أن  إلىوهناك من ذهب 

((وهما أخوان باعتبار النقيض فإن نقيضهما الذم
  (  )

المنعم لكونه كر فعل ينبئ عن تعظيم والش 

                                                           
 (  )

 292| :نفسهالمصدر  
 (2 )

عبد الهادي خضير الحطاب ، مجلة مجمع اللغة العربية ، . دقة األلفاظ وإيحاءاتها في شعر المتنبي ، د 

 . 92:  32، المجلد  9 –  ، الجزء  2882
 (9 )

 . 22الفروق اللغوية ألبي هالل ، ص 
 (9 )

 . 28، صالفروق اللغوية 
 (5 )

 . 99: يحيى البحراني بهجة الخاطر ونزهة الناظر للشيخ  
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نعما   ، سواء كان باللسان   هومتعلقباألركان ، فمحور الشكر هو اللسان وغيره  أوبالجنان  أوم 

ا الحمد فهو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة  بغيرها  مأالنعمة ، أم 
 (2 ) 

. 

في  ويتفرقانأن الحمد والشكر يتفقان في الثناء باللسان على اإلحسان ،  ))وهناك من يرى 

((اإلحسان   ألجل فقط  بالجنان  المحبةصدق الحمد على النعت بالعلم مثال   وصدق الشكر على 
 (1 ) 

. 

ومنهم من فرق بين الحمد والمدح بأن الحمد للحي فقط ، أما المدح للحي ولغير الحي 

به مطلقا   ولكن  والحمد مأمورا   اإلحسانويكون قبل اإلحسان وبعده ، أما الحمد فيكون بعد 

. المدح منهيا   عنه 
 (  ) 

 

((الحمد والمدح أخوان  ))بينهما في تفسيره لفاتحة الكتاب  وكذلك الزمخشري فرق
  (  ) 

الحمد رأس الشكر ، ما شكر هللا عبدا   لم يحمده ))مفرقا   بين الشكر والحمد بقوله  متغايرانأي 

))
  (  )

    . 

الثناء وهذا ما  داللي واحد وهو حمبملفنالحظ مما تقدم أن الحمد والمدح والشكر تشترك 

عموم داللتها وتختص كل منهما بمعنى يجعلها تختلف عن األخرى وهذا ما  عليه الشارح أطلق

وآراء في الحمد والمدح والشكر مما يجعلها مختلفة وغير مترادفة  أقوالوجدناه فيما تقدم من 

 .الشارح إليهما ذهب وهذا 

 والضياءالنور ( 6)

على  (ع)علي  اإلمامفي قول  الشارح الخوئي من الذين فرقوا بين النور والضياءنجد 

س  ر  س  ا يه  ى ف  ر  ج  أ  و  )) :الضياء في قوله( ع)الرغم لم يذكر  ف ي ف ل ٍك : يرا  ن  مرا   م  ق  يرا   و  ط  ت  اجا   م 

ائ رٍ  ائ رٍ ,د  ق يٍم م  (( ور 
  (  )

هللا   ن ور  " إن الن ور أقوى من الضياء لقوله سبحانه :وقيل  : ))بقوله 

                                                           
 (  )

 .  99: المصدر نفسه : ينظر  
 (2 )

 .2  : فروق اللغات :ينظر 
 (9 )

 .2  :  فروق اللغات: ينظر  
 (9 )

 .  2:   الكشاف ، ج 
 (5 )

 . المكان نفسه ه المصدر نفس 
 (2 )

 .(  93) ص (  )نهج البالغة الخطبة  
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ض   األ ر  وات  و  " الس م 
  (2 )

 ورب ما يفرق الن ور.

ه و  ال ذ ي : ))من قوله سبحانه أخذا بأن النور الذاتي يسمى ضياء وما بالعرض يسمى نورا  

ا ر  ن ور  ال ق م  ي اء  و  س  ض  ل  الش م  ع  ((ج 
  (1 ) 

 ))
 (  )

من األلفاظ التي تبدو متقاربة النور والضياء  و.

الضاد والواو (ضوء)عند ابن فارس فهو يقول في مادة  المعنى فنجد النور والضياء واحد ا

من ذلك الضوء والضوء بمعنى، وهو الضياء والنور. والهمزة أصل صحيح، يدلُّ على نور
 (  ) 

. 

النور فيبيض  أجزاءهالل بين النور والضياء فالضياء ما يتخلل الهواء من  أبووقد فرق  

يعنوا بذلك الشمس أن إالنور النهار : ضياء النهار وال يقولون: يقولون أنهمبذلك، والشاهد 
 (  ) 

. 

. 

وهو على  بصاراإلالراغب فيرى أن النور هو الضوء المنتشر الذي ي عين على  وأما

 األمورخروي فالدنيوي على نوعين معقول بعين البصيرة وهو ما انتشر من أضربين دنيوي و

النيرة  األجساماإللهية كنور العقل ونور القرآن ومحسوس بعين البصر وهو ما انتشر من 

كالقمرين  والنجوم
 (  )

ترادفان لغة   " وهناك  من يرى  . " هما م 
 (  ) 

. 

َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب }: كقوله تعالى وقد جاءت لفظة النور في آيات قرآنية كثيرة

 ( 1)  {ُمِبينٌ 
فيكون هذا  وقيل المراد بها القرآن الكريم وعلى اإللهيفقد دلت لفظة النور على النور 

((النبيكتاب مبين معطوفا  عليه عطف تفسير وقيل المراد بها ))
  (1 ) 

النور  عنىمبوكذلك جاءت 
                                                           

 (  )
 . 95:النور 

 (2 )
 . 5: يونس  

 (9 )
 .982، ص منهاج البراعة، مج 

 (9 )
 (ضوء)مادة. 922، ص9ينظر مقاييس اللغة البن فارس مج 

 (5 )
 . 993الفروق اللغوية ، ص: ينظر  

 (2 )
 . 233مفردات ألفاظ القرآن ، ص: ينظر  

 (2 )
 .22 : فروق اللغات  

 (3 )
 . 9 / سورة المائدة، اآلية 

 (3 )
 . 293، ص5طبائي، مجاتفسير الميزان للطب 
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(2) {َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا}:يرى بالعين الباصرة كقوله تعالىالمحسوس الذي 
. 

فَ َلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه }: الضوء في القرآن الكريم كقوله تعالىوقد وردت لفظة 
 ( 1)  {بُِنورِِهْم َوتَ رََكُهْم ِفي ظُُلَمات  ََل يُ ْبِصُرونَ 

كنار  الستضاءةأ أسبابمن  سببا  ع الظلمة وضهنا يمثل 

األسبابهللا بسبب من  أخمدهاما حولها  وأضاءتكنار يوقدها فيبصر بها ما حولها، فلما توقدت 
  (  ) 

. 
 

ونجد ابن منظور
  (  ) 

يبين  الذييفسر النور بأنه ضد الظلمة والنور الضياء، والنور هو 

النص القرآني يستعمل  نأوهما ليسا كذلك ونالحظ . ابن منظور يقرُّ بترادفهما كأنمافاألشياء 

 أن وليصحمعنييهما واحد لما استعملهما معا  بل الكتفى بواحدة  أنفلو  في نص واحد المفردتين

 .وهذا ما ال يمكن األخرىنضع احدهما محل 

عين ، ويحرص على أن ي كون هذا اللفظ نفسه هو فالقرآن يعبر عن المعنى المراد بلفظ م 

المقصود دون غيره من األلفاظ التي يظن أنها م رادفة
  (  )

فالتتبع االستقرائي أللفاظ القرآن في  

سياقها ، أنه يستعمل اللفظ بداللة معينة ال يمكن أن يؤديها لفظ آخر ، في المعنى الذي تحتشد له 

المعاجم وكتب التفسير عددا   قل أو كثر من األلفاظ 
 (  ) 

 . 

ن لفظ أنصوص القرآنية فلويفسرها في ضوء فهمه ل األلفاظفنجد الخوئي ينظر لكثير من 

والضوء بالمضئ بالذات , يختص بالمنير بالواسطة كالقمر نورفال خاصيتهالنور والضياء لكل 

وهذا لغيره في العلم والعين  وإظهارهوالنور عبارة عن الوجود الحق باعتبار ظهوره في نفسه 

                                                           
 (  )

 . 5/ سورة يونس، اآلية  
 (2 )

 . 2 /سورة البقرة ، اآلية 
 (9 )

 . 53، ص م ، ج332  – 2 9 الميزان في تفسير القرآن، : ينظر  
 (9 )

 . (نور)، مادة 9522، ص2لسان العرب ، ج: ينظر  
 (5 )

، الهيئة المصرية  2قطب عبد العال ، طمن جماليات التصوير في القرآن الكريم ، تأليف محمد : ينظر  

 . 23:  2882العامة للكتاب ، 

 (2 )
 .33 : بنت الشاطئ . اإلعجاز البياني للقرآن ، د: ينظر  
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( 2)  {ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا }: قوله تعالىالشارح مستعينا  ب إليه أشارما 
 .

ونرى  ما بينهما من داللة عامة إلىيتطرق  أنالشارح ذكر ما بينهما من فرق دون  أنونالحظ 

أن هناك داللة عامة بين اللفظين أن كال  منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره
 (1 )

 . 
 

 : السهو والنسيان والغفلة( 7)

في قول اإلمام علي الشارح الخوئي قد فرق بين كل من السهو والنسيان والغفلة  نجد

«»((   ان   ال  و  ..  ول  ق  ع  ال   و  ه   س  ال  ، و   ون  ي  ع  ال   م  و  ن   م  اه  ش  غ   ي  ال ة  األ  ب د  ال  ,ف ت ر  ِ   ة  ل  ف  غ  و  ((ن  سيا  الّن
 ( )

 

السهو هو عزوب الشيء وانمحاؤه عن القوة الذاكرة مع ثبوته في الحافظة بحيث أن ))بقوله 

((يلحظ الذهن عن االلتفات إليه
  (  ) 

هو ذهابه عنهما معا  بحيث يحتاج في )) ف أما النسيان. 

((تحصيله إلى كسب جديد، والغفلة اعم منهما
  (  ) 

. 

األلفاظ وقد خص كل لفظ بداللة معينة تميزه فرق تفريقا  دقيقا  بين قد الخوئي  أننالحظ 

: فالسهو، أن السين والهاء والواو يدل على الغفلة والسكون  فيرى ابن فارسأما .عن اللفظ اآلخر

كونالس  : الغفلة والسهو
 (  ) 

. 

الغفلة فهي تدل على ترك الشيء سهوا ، وربما كان عن عمٍد، من ذلك غفلت  عن  أما

إذا تركته على ذكٍر منك له وأغفلتهذا تركته ساهيا ، إالشيء غفلة  وغفوال ، وذلك 
 (  ) 

. 

بأن النون والسين والياء أصالن صحيحان يدل احدهما على فابن فارس يرى فالنسيان  أما

 أن، نسيانا  وممكن أتذكرهشيء فاألول نسيت  الشيء، إذا لم ال، والثاني على ترك الشيء إغفال

 اتبعوافيقولون . أمتعتهم رذالةما سقط من منازل المرتحلين، من : والنسايكون الشيء منه، 
                                                           

 (   )
 . 5/ سورة يونس ، اآلية 

 (2 )
 .939 ، ص 9ج: كشاف اصطالح الفنون للتهانوي : ينظر  

 (9 )
 . (93)ص (  )نهج البالغة الخطبة  

 (9 )
 . 2 ، ص2منهاج البراعة، مج 

 (5 )
 . 2 ، ص2المصدر نفسه ، مج 

 (2 )
 . 82 ، ص9معجم مقاييس اللغة ، مج: ينظر 

 (2 )
 . 932، ص9المصدر نفسه، مج: ينظر 
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النسيان، وهو عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره الباب  يانساءكم، وقال بعضهم األصل ف

لها
  (2 ) 

. 

على الترك وطرح الشيء ولكن كل لفظ يتميز بداللة  عموما   تدل  األلفاظهذه  إن ي لحظ

 أما، والغفلة هي الترك عن عمٍد وغير عمد ,فالسهو هو السكون  اآلخرخاصة تختلف عن 

 .النسيان فهو سقوط الشيء من الذاكرة بعد حضوره فيها

ما عما كان والسهو عيكون  إنماهالل يفرق بين النسيان والسهو، فالنسيان عنده  اأبونجد 

تقول سهوت  وإنمانسيت ما عرفته، وال يقال سهوت عما عرفته، : لم يكن وقد مثل لذلك بقوله

فنجعل السهو بدال  عن السجود الذي لم يكن، والسهو والمسهو عنه عن السجود في الصالة 

يتعاقبان
 (1 ) 

. 

الغفلة تكون عما يكون والسهو يكون  أن: يفرق مرة أخرى بين السهو والغفلة أباهاللونجد

إذا  ألنكتقول غفلت  عن هذا الشيء حتى كان وال تقول سهوت عنه حتى كان : عما ال يكون

الغفلة تكون عن  أنتغفل عنه وهناك فرق آخر ذكره العسكري  أنسهوت عنه لم يكن ويجوز 

فعل الغيريسهى عن  أنفعل الغير تقول كنت  غافال  عما كان من فالن وال يجوز 
 (  ) 

فيلحظ في  .

  .اعتمد عامل الزمن معيارا   للتفريق بينهما أنه  فاظ لفي كالم أبي هالل في التفريق بين هذه األ

((ان السهو خطأ عن غفلةٍ )) األصفهانيويرى الراغب 
  (  )

َعْن }: مستشهدا  بقوله تعالى 
 (  )  {َصالتِِهْم َساُهونَ 

. 

عن  وأماعن غفلة،  وأمالضعف قلبه  أماضبط ما استودع  اإلنسانوالنسيان عنده ترك 

عن القلب ذكره يحذفقصد حتى 
 (  ) 

. 

                                                           
 (  )

 . 922، ص5المصدر نفسه، مج: ينظر 
 (2 )

 .92 : وفروق اللغات  22: وينظر بهجة الخاطر .    الفروق في اللغة ، ص: ينظر 
 (9 )

 .2  المصدر نفسه، ص:ينظر 
 (9 )

 . 292مفردات ألفاظ القرآن ، ص 
 (5 )

 .  5/ سورة الماعون ، اآلية  
 (2 )

 . 222مفردات ألفاظ القرآن ، ص: ينظر  
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ذر . ذمه هللا تعالى به وهو ما كان أصله  عن تعمد اإلنسانونالحظ كل نسيان من  وما ع 

 ( 2)  {َسنُ ْقرُِئَك َفاَل تَ ْنَسى}: منه قال تعالى
. 

: هللا تعالى فهو تركه إياهم استهانة بهم ومجازاة لما تركوه مثل قوله تعالى نسب إلىوإذا 

 ( 1)  {َنُسوا اللََّه فَ َنِسيَ ُهمْ }
. 

نسيان : السهو: مترادفان بقوله هماابن منظور فانه يرى بأن السهو والغفلة شيء واحد  أما

غيره، والغفلة عنده هو الترك والسهو عنه إلىالشيء والغفلة ذهاب القلب عنه 
  (  ) 

. 

ولكنها تشترك في الداللة على تختص به السهو والنسيان والغفلة ألفاظ لكل منهما معنى ف

ما كان ذاكرا  له والسهو يكون عن ذكر وغير ذكر والغفلة  اإلنسانفالنسيان هو ترك  ,الترك

 .وذكره اللغويون في التفريق بينهما  .تكون عما يكون وهذا ما ذكره الشارح
 

 : النبي والرسول( 8)

ب   هللا   ل  خ  ي   م  ل  و  : )) «»نجد الشارح الخوئي قد فرق بين اللفظين في قول اإلمام   ه  ان  ح  س 

ر   ي  ب  ن  ن  م   ه  ق  ل  خ   ن   ابٍ ت  ك   و  أ   لٍ س  م   ((ل ٍز  م 
 (  )

مستقصيا   أقوال اللغويين في التفريق بينهما دون .  

فعيل بمعنى الفاعل وهو مشتق من النبأ وهو الخبر ونبأ وأنبأ الن بي ))األصل اللغوي للفظة  ا  كراذ

  اإلنسانالنب وة هو كون " شارح المقاصد "وعن ,كل ها بمعنى أخبر والن بي مخبر عن هللا تعالى 

وارتفاع  فإن كان الن بي مأخوذا  من الن باوة وهو اإلرتفاع لعلو   شأنه,مبعوثا  من الحق إلى الخلق 

وإن كان  ,كاألبوة    وسيلة إلى الحق فالنبوة على األصل أو من النبي بمعنى الطريق لكونه,مكانه

ة   من الن بأ بمعنى الخبر ألنبائه عن هللا  تعالى فعلى قلب الهمزة واوا  ثم وقال . اإلدغام كالمرو 

سول وقد يخص  ,إليه الن بي هو إنسان بعثه هللا لتبليغ ما أوحي:في المحكي  عنه  بمن له  وكذا الر 

شريعة وكتاب فيكون أخص من النبي واعترض عليه بزيادة عدد الرسل على الكتب وربما 

بي قد يخلو عن ذلك والن   يفرق بأن الرسول من له كتاب ونسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة
                                                           

 (  )
 . 2/ سورة األعلى ، اآلية  

 (2 )
 . 22اآلية : سورة التوبة 

 (9 )
 . (غفل)، مادة 9222ص، 5و ج( سها)، مادة 92 2، ص9لسان العرب ، ج:ينظر 

 (9 )
 . (  5)ص (  )نهج البالغة الخطبة  
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(((ع)كيوشع 
  (2 ) 

 . 

بذكر أقوال العلماء في  فقد نبه الشارح على افتراق اللفظين من ناحية العموم والخصوص 

فوجه العموم بينهما هو داللة اللفظين على االنبعاث وخص لفظ التفريق بين النبي والرسول 

 .النبي الرسول بمن له شريعة وكتاب وهذا غير موجود في لفظ 

 في الفروق يمكن مالحظتهالنبي والرسول وهذا ما لفظتي من قبل بين  أهل اللغة قفر   وقد

صاحب معجزة، وقد يكون رسوال   إالالنبي ال يكون  أنهالل العسكري فهو يرى  ألبياللغوية 

عن الشيء قد يكون من غير تحميل النبأ،  واألنباءلغير هللا تعالى فال يكون صاحب معجزة 

 يستحق  ألنهالنبي، فيقال نبوة النبي  اإلضافة إلىوالنبوة يغلب عليها . ال يكون بتحميل اإلرسالو

المرسل بها، ولهذا قال  ألنههللا  إلىمنها الصفة التي هي على طريقة الفاعل والرسالة تضاف 

 ( 1)  {ِبِرَساََلِتي}
غيره  إلىولم يقل بنبوتي والرسالة جملة من البيان يحملها القائم بها ليؤديها 

النبوات إبالغالرساالت وال يجوز  إبالغوالنبوة تكليف القيام بالرسالة فيجوز 
 (  ) 

. 
 

أن النبي ما ارتفع من األرض والنبي يرى ابن منظور فهو يبين األصل اللغوي للنبي ف أما

به وهو شرف  يهتديألنه  ؛ األرض ومنها اشتقاق النبي ألنه ارفع خلق هللا وذلك أعالمالعلم  من 

على سائر الخلق الرتفاع قدره
  (  ) 

. 

سال  من قولهم جاءت اإل أخذابعثه يتابع أخبار الذي  الذيالرسول في أصل اللغة  أما أي بل ر 

متتابعة وسمي الرسول رسوال  ألنه ذو رسالة
  (  ) 

سل يدل على االنبعاث  واالمتدادوقيل الر 
  (  ) 

. 

. 

                                                           
 (  )

 . 29 ، ص2منهاج البراعة، مج 
 (2 )

 . 99 / األعراف  
 (9 )

 -هـ 939 ،  بيروت، ط -ينظر الفروق في  اللغة ألبي هالل العسكري، منشورات دار اآلفاق الجديدة 

 . 988م، ص 329 
 (9 )

، مادة 935، ص5معجم مقاييس اللغة ، مج: و ينظر( نبا)، مادة 9992ص، 2لسان العرب ، مج: ينظر 

 . (نبأ)
 (5 )

 . (رسل)، مادة 295 ، ص9مج, لسان العرب: ينظر  
 (2 )

 .92 وينظر فروق اللغات ، ص(. رسل)، مادة 932، ص2معجم مقاييس اللغة البن فارس، مج: ينظر 
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يعدهما من  غوي في تفسير اللفظتين وانه لملال األصلعلى  اتكأقد ابن منظور  أن الحظي  

 .اللفظتان كالهمافرق بينهما على الرغم من وجود قواسم مشتركة تحملها الترادف بل باب 

العقول من عبادهن النبوة سفارة بين هللا وبين ذوي أويرى الراغب 
  (2 ) 

الرسول أصله  أما

ل أي االنبعاث على  س  ه ال ، وتصور منه تارة  الرفق من الر  نبعثة س  التؤدة ويقال إبل مراسيل م 

بالرفق وتارة االنبعاث فاشتق منه الرسول أمرتهفقيل على رسلك إذا 
 (1 ) 

. 

وهناك من يرى أن الرسول الذي معه كتاب األنبياء ، والنبي الذي ينبئ عن هللا وأن لم 

يكن معه كتاب والرسول من بعثه هللا بشريعة جديدة ، والنبي من بعثه لتقرير شريعة سابقة 

(السالم  معليه) بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى  كأنبياء
  (  )

 . 

،  «»شريعة إما مبتدئة كآدم  لهبحانه وتعالى ، فالرسول  سهللاوقيل أنهما مخبران عن 

رسول نبي وليس العكس فكل   «» كيحياله شريعة  والنبي( ص)اسخة لما قبلها كمحمد أو ن
 (  )

 

ونخلص إلى أن الفرق بينهما يعود إلى االختالف في الوظيفة فوظيفة الرسالة هي التبليغ فقط .

(  )  {الرسول اَل البالغ المبينوما على }:  لقوله تعالى
وما زاد على البالغ خوطب به على  

(  )  {والمنافقين واغلظ عليهم فاريا أيها النبي جاهد الك}كقوله تعالى رتبة النبوة
  

 

 

 الوفاء والصدق( 9)

 ن  إ  : )) «»قد أكد الخوئي على وجود فروق داللية بين اللفظين في قول اإلمام علي 

ِ   أ  ال  ، و   ق  د  الصّ  م  أ  و  ت   اء  ف  و  ال    ِ ن  ع  ن  ق  و  أ   ة  لم  ج  ((ه  ى م 
  (  ) 

فهو يرى أن النسبة بينهما أن األول . 

أخص  من الثاني مطلقا ؛ ألن  الوفاء هو الصدق في الوعد وربما يكون صادقا   في غير مقام 

                                                           
 (  )

 . 222مفردات ألفاظ القرآن ، ص: ينظر 
 (2 )

 . 229المصدر نفسه، ص: ينظر 
 (9 )

 . 99  – 92 : فروق اللغات : ينظر  
 (9 )

 .  35: بهجة الخاطر ونزهة الناظر : ينظر  
 (5 )

 . 3 اية / سورة العنكبوت  
 (2 )

 . 3اية / سورة التحريم  
 (2 )

 . ( 89 )ص (  9)نهج البالغة الخطبة  
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الوعد فكل وفاء صدق وال يكون كل صدق وفاء ، فالصدق ال يكون إال في القول ؛ ألنه من 

أنواع الخبر ، والخبر قول والوفاء قد يكون بالعمل 
 (2 ) 

. 

في الحظ اعتماد العموم والخصوص بين اللفظين ، فهذا المعيار هو األكثر استعماال   لدى 

بأن الوفاء تؤام )) «»الشارح في توضيح الفروق الداللية بين األلفاظ ، فنجده قد فسر قوله 

الصدق لما كانا متشاركين في كونهما من جنود العقل متالزمين غالبا   ال جرم شبه هما بالتوأمين 

، وذلك إن التوأم الولد المقارن للولد في بطن واحد ، فشبه الوفاء به لتقارنه الصدق بحسب العقل 

((وتصاحبه معه غالبا    
  (1 ) 

 .م من الصدق  وبهذا جعل الخوئي الوفاء أع

 

أن الوفاء أعم  من الصدق ألنه يشمل الصدق فلفظ الوفاء يدل على العموم  وهناك من يرى

فينطوي تحته الصدق
 (  )

. 

إلى الصدق باعتباره إخبار عن الشيء على ما هو به ونجد أبو هالل ينظر
  (  ) 

وهو فرقا  

 .ذكره الشارح

الصدق يكون في القول ماضيا  كان أو مستقبال  وعدا   أنيرى ف األصفهاني  أما الراغب 

أما الوفاء فهو عدم نقض العهد وحفظه وبلوغ التمام فيه. كان أو غيره
 (  ) 

. 

أما ابن منظور فيرى في الوفاء ضد الغدر وهو التمام في القول وعدم الغدر
 (  ) 

والصدق 

شيء هو نقيض الكذب وهو جامع لألوصاف المحمودة الكاملة من كل
 (  ) 

. 

الصدق والوفاء ألفاظ متباينة الداللة في االستعمال والذي يوضح  أناألمر  وخالصة

معناها هو السياق، ألن معرفة الفروق هي رغبة في الوضوح الداللي ومعرفة معنى اللفظة هي 

                                                           
 (  )

 . 59 ، ص 9منهاج البراعة ، مج: ينظر  
( 2 )

 . 95 ص , 9منهاج البراعة ج 
 (9 )

 . 33 : وينظر بهجة الخاطر ونزهة الناظر  53 : فروق اللغات : ينظر  
 (9 )

 . 93الفروق في اللغة ، ص: ينظر  
 (5 )

 .299ص: وينظر 939المفردات ، ص: ينظر 
 (2 )

 . (وفى)، مادة 9335، ص2لسان العرب ، ج: ينظر 
 (2 )

 . (صدق)، مادة 3 29ص، 9المصدر نفسه، ج 
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((األخرى في داخل الحقل المعجمي بالكلماتمحصلة عالقتها ))
  (2 ) 

. 
 

 ألتبري و السّب ( 11)

    مستندا  على قول ابن أبي الحديد بأن هذه اللفظة  ابين الشارح الخوئي الفرق بينهم

َأنَّ }: ويقصد لفظ بريء ما وردت في القرآن العزيز إال عن المشركين مستشهدا  بقوله تعالى
( 1)  {اللََّه بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُهُ 

 ى ـعلفقد صارت هذه اللفظة بحسب العرف الشرعي مطلقة  
 

المشركين خاصة فإذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على لفظ السب  وان كان 

حكمهما واحد
 (  ) 

. 

ونالحظ أن الخوئي في شرحه هنا يقارن بين ما قاله ابن أبي الحديد وبين ما قاله الشارح 

ان السب من صفات القول اللساني وهو أمر يمكن إيقاعه من غير اعتقاده : ))قال إذالبحراني 

عادة  مع احتماله التعريض، أما التبرؤ فليس بصفة قوليه فقط بل يعود إلى المجانبة القلبية والم 

((والبغض وهو المنهي عنه هنا
  (  ) 

. 

 ي  س   ه  ن  إ  و  أ  ال    : ))بقوله «»فنجد اإلمام علي 
 بُّ ا الس  م  أ  ي، ف  نّ م   ة  راء  ب  ال  ي و  بّ س  ب   م  ك  ر  م  أ 

 ت  ق  ب  س  و   ة  ر  ط  ى الف  ل  ع   ت  د  ل  ي و  نّ إ  ي ف  نّ م   واأ  ر  ب  ت  ت   ال  ف   اءة  ر  ب  ا ال  م  أ  ، و  اة  ج  ن   م  ك  ل  و   اةٌ ك  ي ز  ل   ه  ن  إ  ي، ف  ون  بُّس  ف  

((ة  ر  ج  ه  ال  و   ان  يم  ى اإل   ل  إ  
  (  ) 

. 

قد فرق بينهما قبل الشارح فرخص في األول السب  مشيرا  إلى أن السب  «»فنجده 

لفظي أما البراءة فقلبية ألنه بحسب العرف الشرعي صارت مطلقة على المشركين خاصة وهو 

فلذلك « »أول من سبق إلى اإليمان والهجرة وقد ولد على فطرة اإلسالم وهذا ال يليق به 

 .ا بينهما من فرق واضح وهذا ما أكد عليه علماء اللغةنهى عن ألتبري وجاز السب  لم

هو التخلص والتباعد وبريء إذا  ألتبرييرى أهل اللغة أن الس بُّ هو القطع وهو الشتم أما ف

                                                           
 (  )

 . 38أحمد مختار عمر، ص. علم الداللة، د 
 (2 )

 .9: التوبة  
 (9 )

 . 9/59: ، وينظر شرح نهج البالغة البن أبي الحديد 23، ص9منهاج البراعة، مج: ينظر 
 (9 )

 . 239، ص9منهاج البراعة، مج 
 (5 )

 . (5  )ص ( 52)نهج البالغة الخطبة  
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 ( 2)  {بَ َراَءٌة ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ }: أعذر وانذر ومنه قوله تعالى
أي أعذار وإنذار

 (1 ) 
. 

أمر  ان الشتم تقبيح: ))بقولهفي تفريقه بين الشتم والسب هالل فيؤكد هذا المعنى  أما أبو

المشتوم بالقول
 

(( .فيهوهو مقبح الوجه والسب هو اإلطناب في الشتم واإلطالة  الشاتمةوهو من 
  (  ) 

 

يَْدُعوَن ِمْن َوَل َتُسبُّوا الَِّذيَن }: ونجد من يفسر السب بالشتم الوجيع مستشهدا بقوله تعالى
 (  )  {ُدوِن اللَِّه فَ َيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بِغَْيِر ِعْلم  

يسبونه صريحا  ولكن  أنهموسبهم ِلل ليس على . 

 يخوضون في ذكره فيذكرونه بما ال يليق به ويتمادون في ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بما 
 

تنزه هللا تعالى عنه
 (  ) 

. 

 والحسدالغبطة ( 11)

ِ   م  ل  س   ن  م   وط  ب  غ  م  ال  و  ))«»نجد الشارح قد فرق بينهما فهو يرى في قول اإلمام علي   له 

(( ه  ين  د  
 (  ) 

، أن الحسد هو تمني مال الغير وحاله التي هو عليها وزوالها عن ذلك الغير أما 

لنفسك مثلهاالغبطة وهو أن ال تحب زوال النعمة وال تكره وجودها ودوامها ولكن تشتهي 
 (  ) 

لشموله ما لو أحب  زوال النعمة عن : ))معلال  ذلك بقوله بينهما اشتراك في الداللةونجده يرى إن 

((المنعم عليه وان كان ال يتمناها لنفسه
  (1 ) 

. 

كون مثل تتمنى أن تهو أن  طبالغأن  )) بين اللفظين ِ   فروقاهالل العسكري  أبو وقد ذكر

 أذمحال المغبوط من غير أن ت ريد زوالها عنه ، والحسد أن تتمنى أن تكون حاله لك دونه فلهذا 

((الحسد ولم ي ذم الغبط 
  (1 ) 

أن  الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود وكونها ))وهناك من يرى 

له ، والغبطة سؤال مثل النعمة ، واألول مذموم حرام واآلخر محمود ، ولهذا أن  أهل الجنة وكونها 
                                                           

 (  )
 . :  سورة التوبة 

 (2 )
 .(سبب ) مادة  29، ص 2وينظر تاج العروس ، ج(. سب  )، مادة 383 ، ص9لسان العرب ، مج: ينظر  

 (9 )
 . 29الفروق في اللغة ، ص 

 (9 )
 .  83 : اإلنعام  

 (5  )
 . 983المفردات للراغب، ص: ينظر

 (2 )
 .(93 )ص ( 35)نهج البالغة الخطبة  

 (2 )
 . 23 ، ص2مجمنهاج البراعة، : ينظر 

 (3 )
 . المصدر نفسه  المكان نفسه 

 (3 )
 .92 : الفروق في اللغة 
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((يتغابطون وال يتحاسدون 
  (2 )

ونجد مثل هذا الفرق عند ابن منظور  
 (1 )

والراغب في  

المفردات 
 (  ) 

. 

االغتباط هو الفرح  بأناللفظين يشتركان في تمني نعمة الغير ويفترقان  إنفيالحظ 

بالنعمة، وعدم تمني زوالها وهي صفة المؤمن ، فالمؤمن يغبط والمنافق يحسد وهو من الفروق 

المعنيان إليهالتي تعرف من ناحية ما يؤول 
 (  ) 

. 

 :يمان سالم واإلاإل( 12)

ومن الفروق األخرى التي وردت في منهاج البراعة المختلفة في اللفظ الفرق بين 

من األمن الذي هو  فعالإاإليمان  ((فقد ميز الخوئي بين اإليمان واإلسالم بأن( واإليمان اإلسالم)

يرورة كان المصدق صار ذا أمن  معنى التصديقبخالف الخوف ثم استعمل  فالهمزة فيه إما للص 

أو للتعدية كأنه جعل المصد ق هنا من التكذيب والمخالفة , من أن يكون مكذبا  
 (  ) 

. 

األصل اللغوي للفظة ثم رجع  بين األلفاظ اعتمد هنا الرجوع إلى هبتفريق الخوئيفنالحظ 

 ى هللا  ل  إ   ون  ل  سّ و  ت  م  ال   ه  ب   ل  س  و  ا ت  م   ل  ض  ف  أ   ن  إ  : ))«»استعملت بمعنى التصديق فقوله  بأنهاوذكر 

ِ  ب   ان  يم  اإل    : ه  ان  ح  ب  س   ((ه  ول  س  ر  ب  و   ه 
  (  ) 

اإليمان هو « »المراد من قوله  أنفيرى الخوئي 

وعن اإلقرار والعمل التصديق المجرد
 (  ) 

. 

((المعنى اللغوي لإليمان التصديق:))وقد فرق الشارح بين معنى اللفظين في اللغة بقوله
(1)  

((التصديق
(1)  

((فمعناه لغة هو التسليم واالنقياد))وأما اإلسالم 
  (1 )

التساوق وأما في لسان الشرع فقد يستعمالن على 
                                                           

 (  )
 . 22 : بهجة الخاطر ونزهة الناظر  

 (2  )
 . (حسد ) مادة  323، ص 2لسان العرب ، مج: ينظر 

 (9 )
 .22 مفردات الفاظ القرآن ، ص: ينظر  

 (9 )
 .   : بهجة الخاطر ونزهة الناظر : ينظر  

 (5 )
 .983، ص2منهاج البراعة، مج: ينظر 

 (2 )
 . ( 2 2)ص ( 83 )نهج البالغة الخطبة  

 (2 )
 . 983، ص 2منهاج البراعة ، مج: ينظر  

 (3 )
 8 9|2منهاج البراعة 

 (3 )
 8 9|2. المصدر نفسه 
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والترادف
 (2 ) 

فقيل هما ٌمتحدان . 
 (1 )

(  )  {اإِلْساَلمُ  الّلهِ  ِإنَّ الدِّينَ ِعندَ  }: ، لقوله تعالى  
وقوله  

 (  )  { اْلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ }وقوله 
. 

 ي ــاس فــة للمفردة لتكون له المنطلق األســفنجد الشارح يستند على المادة اللغوي

فََأْخَرْجَنا  }: بقوله تعالى إليهعملية تحديد المعنى الذي وردت فيه اللفظة وقد استدل الخوئي بما ذهب 
َر بَ ْيت  ِمَن اْلُمْسِلِمينَ   (  )  {َمْن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  َفَما َوَجْدنَا ِفيَها َغي ْ

يَا قَ ْوِم }: وقوله تعالى
 (  )  {بِاللَِّه فَ َعَلْيِه تَ وَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْسِلِمينَ ِإْن ُكْنُتْم َآَمْنُتْم 

يَُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا }: وقوله تعالى
(  )  {ُقْل َل َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم َبِل اللَُّه يَُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْْلِيَمانِ 

. 

 

 

((استعمال على التقابلوربما ))ثم يرجع مرة أخرى بقوله 
  (1 ) 

        : كما في قوله تعالى

يَماُن ِفي قُ ُلوِبُكمْ  } ( 1)  {قَاَلِت اْْلَْعَراُب َآَمنَّا ُقْل َلْم تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا يَْدُخِل اإْلِ
. 

لم يدخل في قلوبهم بعد واثبت لهم  بأنهاإليمان عنهم وبينه   في هذه اآليةسبحانه  ، نفى 

واإلسالم بأن اإليمان معنى قائم بالقلب من قبيل االعتقاد،  اإلسالم، ويظهر به الفرق بين اإليمان

واإلسالم أمر قائم باللسان والجوارح فانه االستسالم والخضوع لسانا  بالشهادة على التوحيد 

والنبوة
 (21 )

. 

                                                           
 (  )

 . المصدر نفسه: ينظر  
 (2 )

 . 25: بهجة الخاطر ونزهة الناظر : ينظر 
 (9 )

 . 3 :  سورة آل عمران 
 (9 )

 . 5: سورة البينة  
 (5  )

 .  92 – 95: سورة الذاريات 
 (2 )

 .39: سورة يونس  
 (2 )

 .2 : الحجرات  
 (3 )

 . 8 9|2منهاج البراعة 
 (3 )

 . 9 : الحجرات  
 ( 8 )

 . 992، ص3 طبائي، جاتفسير الميزان للطب: ينظر 
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   إلسالم أعم من اإليمان وهو يأخذ بهذا الرأي ثم ا أنوفضال   عن ذلك فالشارح يرى 

        يبين بعض الفروق بينهما بان اإلسالم عبارة عن التصديق بالظاهر أي  االعتراف 

          باللسان واإليمان عبارة عن التصديق بالباطن واألول غير مستلزم للثاني ولذلك كذب 

     اهم وصف  اإليمان ألنفسهم حيث قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا، في دعو: هللا األعراب بقوله

       لم يكونوا مصدقين بالباطن ولم يكونوا على ثقة فيما اقروا به ظاهرا   أنهموذلك ألجل 

واثبت وصف اإلسالم بقوله ولكن قولوا أسلمنا باعتبار شهادتكم بالتوحيد والرسالة واعترافهم 

ظاهريا  
 (2 )

. 

ونجد الخوئي يميل كثيرا  إلى روم الدقة في التفريق بين األلفاظ رابطا   بين األلفاظ الواردة 

موثقا   كالمه باآليات القرآنية وما أثر «»في القرآن الكريم واأللفاظ الواردة في كالم اإلمام 

العقاب واإلسالم أن اإليمان طاعة هللا التي يؤمن بها  يرىمن  أما أهل اللغة فمنهم«»عن النبي 

طاعة هللا التي يسلم بها من عقاب هللا
 (1 ) 

. 

وهناك من يرى أن اإليمان تصديق مع ثقة وطمأنينة واإلسالم الدخول في السلم والخروج 

من أن يكون حربا   للمؤمنين بإظهار الشهادتين 
 (  ) 

. 

للشريعة التي جاء بها أما الراغب في المفردات فكان رأيه أن اإليمان ي ستعمل تارة اسما  

(  )  {ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئونَ }: في مثل قوله تعالى« »محمد
ويوصف به كل 

قرا  باِلل وبنبوته في مثل قوله تعالى َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإَلَّ َوُهْم }: من دخل في شريعته م 

(  )  {ُمْشرُِكونَ 
َوالَِّذيَن َآَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه ُأولَِئَك ُهُم }: وتارة على سبيل المدح كقوله تعالى

                                                           
 (  )

 . 8 9|2منهاج البراعة: ينظر 
 (2 )

 . 252الفروق في اللغة ألبي هالل، ص: ينظر  
 (9 )

 . 29  ، ص 2الكشاف للزمخشري ، ج: ينظر  
 (9 )

 .  23: المائدة  
 (5 )

 .  82 :يوسف  
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( 2)  {الصِّدِّيُقونَ 
وذهب الراغب إلى أن اإليمان هو التصديق معه أمن 

 (1 )
وهذا ما ذهب إليه  .

 .لفاظالخوئي فقد أوضح عموم ما تدل عليه اللفظة ثم بدأ بالتماس فروق دقيقة بين األ
 

 

 

 :اإللهام والوحي ( 13) 

((ه  ي  ح  و    ن  م   ه  ب   م  ه  ص  ا خ  م  ب   ه  ل  س  ر   ث  ع  ب  : ))(ع)قال اإلمام علي
  (  ) 

ومن األلفاظ التي فرق .

 سبحانه بواسطة الوحي كالم مأخوذ من هللا))ف( اإللهام والوحي: )بين الفرقالخوئي بينها 

الوحي قد يحصل شهود الملك وسماع : واسطة، وقيلالملك، واإللهام يحصل منه سبحانه بغير 

 وأيضا  ,واإللهام من المعنويوي ـــن للكشف المعنــوري المتضمــو من الكشف الصــكالمه فه

 مشروط أيضا  هوالوالية و واإللهام من خواصومتعلق  بالظاهر الوحي من خواص الرسالة 

(  )  {بَ لِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِّكَ يَا أَي َُّها الرَُّسوُل }: تعالى كقولهبالتبليغ 
 ومنهم من.اإللهام دون 

 :الوحي على اإللهام في قوله سبحانه وتعالى إطالقفيكون جعل اإللهام نوعا  من الوحي 
(  ) {َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَلى النَّْحلِ }

َنا ِإَلى أُمِّ ُموَسى}: وقوله تعالى   (  )  {َوَأْوَحي ْ
على سبيل الحقيقة، 

(( باب التوسع والتجوزن ــــالسابقة فهو م األقوالعلى  وأما 
 (  ) 

. 

في اللغة نجده يدل ي ــإلى الوح لو رجعناألننا أهل اللغة  إليهوقد تابع الشارح فيما ذهب 

والوحي اإلشارة وهو الكتاب والرسالة وكل ما  في األصل على إلقاء علم في خفاء ٍ إلى غيرك

ألقيته إلى غيرك حتى علمه
 (1 ) 

رشح لفظ الوحي والبد من وراء هذا  «»ف نص اإلمام علي  .

                                                           
 (  )

 .  3 : الحديد  
 (2 )

 . 25المفردات ، ص:ينظر 
 (9 )

 . (222)ص ( 99 )نهج البالغة الخطبة : ينظر  
 (9 )

 . 22: المائدة  
 (5 )

 .23: النحل  
 (2 )

 . 2: القصص  
 (2 )

 . 3 ، ص3منهاج البراعة، مج: ينظر 
 (3 )

 . 39، ص3مقاييس اللغة البن فارس، مج: ينظر 
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وعلى هذا يكون اختيار الوحي  وهو أن كلمة الوحي خاصة بالرسل هذا االختيار فارق داللي

 .أوفق الن النص ذكر بعث الرسل فناسب الرس ل الوحي وليس اإللهام دون اإللهام

اإللهام ما يبدو في القلب من المعارف بطريق الخير ليفعل وبطريقة وهناك من يرى بأن 

الشر ليترك
  (2 ) 

. 

 ويرى آخر إن الوحي هو اإلشارة والكتاب والرسالة واإللهام وهي مترادفة وبمعنى واحد

 ِ   فهو يذكر بأن أصل الوحي في اللغة هو إعالم في خفاء ولذلك صار اإللهام وحيا
 (1 ) 

. 

بالتبليغ، ويعد اإللهام نوعا  من الوحي ا  الوحي مشروطوهناك من يجعل 
 (  ) 

. 

 :الصانع والرب ( 14)

ن وع  ())  ع)قال اإلمام علي   ان ع  و  ال م ص  ق  الص  ف ت ر  د ود  ,ال  ح  ال م  اّد و  ال ح  ّب ,و  الر  و 

ب وب   ر  ((وال م 
  (  ) 

الصانع والمصنوع والمقصود أن لكل من :))...قائال  فرق الخوئي بينهما  

فالمخلوقية والحدوث واالشتباه ,صفات تخصه وتليق به ويمتاز بها وبها يفارق األخر

والملموسية  والمحجوبية  بالسواتر من لواحق المصنوعات والممكنات وأوصافها الالئقة 

ه عن المشابهة وعن استالم المشاعر واحتجاب السواتر,لها ت من صفا والخالقية واألزلية والتنز 

فلو جرت فيه , ويضاد ما سبق من أوصاف الممكنات,الصانع األول ومما ينبغي له ويليق به

صفات المصنوعات أو في المصنوعات صفاته الرتفع االفتراق ووقعت المساوة والمشابهة 

((هذا ,وعدم الفصل  والفضل ظاهر البطالن
  (  )

 
 

الخوئي بينهما  صانع والرب كما يرى الفكل لفظ منهما يوحي بمعنى مختلف عن اآلخر ف

فرب كل شيء مالكه  وهو دخول المالكية في مفهوم الربوبية دون الصنع االعتبارتغاير بحسب 

                                                           
 (  )

 .32الفروق في اللغة ألبي هالل العسكري، ص:ينظر 
 (2 )

 .( وحى)، مادة 9232، ص2لسان العرب البن منظور، مج: ينظر  
 (9 )

 . 2 اللغة العامة، صالرسالة التامة، في فروق : ينظر  
 (9  )

 . ( 23)ص ( 52 )نهج البالغة الخطبة 
 (5 )

 . 28 ، ص3منهاج البراعة، مج: ينظر  
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ومستحقه وقيل صاحبه
  (2 ) 

والصانع هو الذي يعمل الشيء صنعا  
  (1 )

والرب في األصل التربية  

تعالى     إلى حد التمام وال يطلق إال على هللا  وإنشاء الشيء حاال  فحاال  
 (  ) 

. 

مام بين ا  استعمل فيه األلفاظ فقد جمع اإلنانتهج أسلوبا  معي «»فنالحظ ان اإلمام علي 

لفظتي الصانع والرب مفرقا  بينهما في االستعمال وهذا التفريق نابع من فهم عميق للفظة داخل 

والى غير ذلك من األلفاظ التي ذكرها الشارح مفرقا   . النص وتفاعالتها مع المفردات األخرى 

بينها م ستفيدا   من سياقها ومعناها في اللغة 
 (  ) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (  )

 . (رب)، مادة 592 ، ص9لسان العرب البن منظور، مج: ينظر 
 (2 )

 . (رب)، مادة 59 ، ص9معجم مقاييس اللغة ، مج: ينظر  
 (9 )

 . (رب)مادة، 253المفردات للراغب، ص: ينظر  
 (9 )

الفرق بين المعونة والعطاء ، ، ، والفرق بين القول   29، ص 8 منهاج البراعة ، مج: وللمزيد ينظر  

، والفرق بين اإلسراف والتبذير ،  225، ص 3 ، والفرق بين الهبوط واإلنزال ، مج 23، ص   واللفظ مج

 . 95، ص 3 ، وينظر الفرق بين الفقراء والمساكين ، مج 239، ص 3 مج
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 الثانيالمبحث 
 االختالف في الحرف في على وفقالفارق الداللي  
 منهاج البراعة في شرح نهج البالغة 

المستعملة بين األلفاظ  وحسب اختالف  األصوات  يحاول البحث هنا بيان الفروق الداللية 

((اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم))في بنية المفردة، فكما هو معروف أن 
  (2 ) 

وقد 

له صفة ومخرج وان له إيحاءه داللة ومعنى، والكلمة  و عرف العرب أن لكل حرف صوته

مجموعة من األحرف الدوال  المعبرة، فكل  إلىجزائه العربية مركبة من مادة صوتية يمكن حل  أ

حرف منها يستقل ببيان معنى خاص ما دام يستقل بأحداث صوت معين، وكل حرف له ظل 

حرف صدى وإيقاعوإشعاع، إذا كان لكل 
 (1 ) 

واألصوات هي اللبنات األولى لألحداث اللغوية، 

وهي التي يتكون منها البناء الكبير
 (  ) 

داللة األصوات على معانيها أهمية كبرى وقد تنبه ابن لو

فإما مقابلة األلفاظ بما يشاكل أصواتها فباب عظيم واسع، : ))جني لهذا النوع من الداللة بقوله

يرا  ما يجعلون أصوات الحروف على سمت األصوات المعبرة بها عنها، فيعدلونها كث أنهموذلك 

((ويحتذونها عليها وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره
  (  ) 

أما حديثا  فقد أطلق على 

يراد بها مقابلة أصوات األلفاظ، أو بعض ))داللة األصوات على المعاني بالداللة الصوتية والتي 

((صورتها اللفظية مما يشاكل معناها حروفها أو
  (  )

ما كان يربط بين  لىوقد تنبه العرب إ. 

صوت والمعنى، فيختار لكل لفظ حرفا  ذا صفة تشاكل معناه وتناسبه من حيث القوة والضعف، ال

واستبدال الصوت وتغييره يؤدي إلى اختالف المعنى من ذلك كلمتا الخضم والقضم فكالهما 

رت القاف القوية الشديدة للقضم، ألن من معانيه ياختلفتا في حرف واحد، واختلألكل، ولكنهما 

                                                           
 (  )

 .  9/ الخصائص ابن جني،  
 (2 )

 . 92 ، ص5صبحي الصالح، ط. ينظر دراسات في فقه اللغة د 
 (9 )

 . 285كمال شبر، دار غريب للطباعة والنشر، ص. علم األصوات، د: ينظر 
 (9 )

 .52 /2الخصائص ابن جني،  
 (5 )

لبنان،  -م، بيروت2882-هـ  929 ،  يني، طمحمد علي عبد الكريم الرد. فصول في علم اللغة العام ، د 

 . 259ص
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 الشيءأكل الصلب اليابس فناسبه القاف، واختيرت الخاء الرخوة للخضم ألن من معانيه أكل 

الرطب
 (2 ) 

. 

إن كل حرف في العربية له قيمة تعبيرية وقدرة على اإليحاء تفرزه طبيعة األصوات وفق 

ال يخلو من تناسب طبيعي يوجه مستويات الداللة صوب الثنائية الصوتية حيث نسق تركيبي 

يملك القدرة على تبادلية المواقع
 (1 )

إلنتاج بيان لغوي. 
 (  ) 

 

والصوت المفرد ال قيمة له مستقال  عن السياق، ألن األصوات باعتبارها نظاما  صوتيا   له 

ة تصلح للتمييز بين كلمة وأخرى داخل معنى وهي مجموعة متناسقة ترتبط بعالقات معين

السياق
 (  )

. وذلك أن  عملية التواصل تعتمد بالدرجة األساس على السياق اللغوي المنطوق . )) 

األصوات فالكالم ال يدل فقط بهوية أصواته وال يدل فقط بنوعية التركيب الذي تأتي عليه تلك 

((تلفظ بحسبه تلك األصوات بل إلى جانب هذا وذاك بفضل النسق األدائي الذي ،
  (  )

  . 

الخوئي إبرز النواحي الداللية للمتغيرات في األصوات ومالها من أن ومن المالحظ ه نا 

تأثيرات داللية عند إبدال حرف بحرف آخر وقد ذكرت األمثلة المنوعة من شرح منهاج البراعة 

 : يأتيتقسيم ذلك كما  فضلت، وقد 

 .فيما وقع في أول الكلمة اختالف الحرفلى وفق الفارق الداللي ع -أوال   

 .فيما وقع في وسط الكلمة اختالف الحرفالفارق الداللي على وفق  -ثانيا   

 .فيما وقع في آخر الكلمة اختالف الحرفالفارق الداللي على وفق -ثالثا   

                                                           
 (  )

 .  2 -28 محمد المبارك، ص. وفقه اللغة وخصائص العربية   5/ ينظر المزهر، السيوطي،  
 (2 )

، 52 ، ص393 ، أزمنة للنشر والتوزيع عبد القادر عبد الجليل، ط. علم الصرف الصوتي، د: ينظر 

 . 53 صبحي الصالح، ص. دراسات في فقه اللغة، د: وينظر
 (9 )

دار صفاء للنشر   عبد القادر عبد الجليل ، ط. علم اللسانيات الحديثة ، التحكم وقواعد البيانات ، د: ينظر  

 . 529، ص 2882والتوزيع ، عمان ،  
 (9 )

وينظر تجليات الداللة اإليحائية في . 95حلمي خليل، ، ص. الكلمة دراسة لغوية ومعجمية، د: ينظر  

الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة ، سورة التوبة أنموذجا   ، فخرية غريب قادر ، عالم الكتب 

 .  28 – 3 ، ص   28األردن ،  –الحديث ، أربد 
 (5 )

 . م332 ، السنة الحادية والعشرون ،   عبد السالم المسدي، األقالم ، العدد ( بحث ) في جدل الحداثة الشعرية  
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أن في تقديم ما يضاهي أول الحدث، : ))هذا التقسيم ابن جني بقوله إلىوممن أشار 

ت  المعنى  م  وتأخير ما يضاهي آخره، وتوسط ما يضاهي أوسطه، سوقا  للحروف على س 

((المقصود والغرض المطلوب
  (2 ) 

. 

في  مفي وسطها أ أموهذا يؤكد القيمة التعبيرية للصوت في الكلمة سواء وقع في أولها 

عجيبة ال يعرفها إال الباحث  في تقديم الحرف وتأخيره وترتيبه على نحو معين أسرارٌ آخرها ف

غة العربية مميزات خاصة ميزتها عن سائر اللغات في حروفها وأصواتها لفلل. المتعمق في اللغة

فهي واسعة كاملة في مدرجها الصوتي حسنة التوزيع للحروف واألصوات في هذا المدرج ، 

والصفات ، ثابتة األصوات عبر القرون يتوارثها جيل بعد جيل ، متنوعة  متميزة المخارج

الوظائف في بنية الكلمة ، لكل نوع من الحروف واألصوات وظيفة في تكوين المعنى وتثبيت 

أصله وقراره وتنويع شكله وألوانه مع تناسق بين أصوات اللغة وأصوات الطبيعة وتوافق بين 

عنوية المقصودة الصورة اللفظية والصورة الم
 (1 ) 

. 

 

 في أول الكلمة اختالف الحرفالفارق الداللي على وفق  -أوال ً 

 َجّذاء، حّذاء -1

 ول  ص  أ   ن  أ   ن  ي  ي ب  ئ  ت  ر  أ   ت  ق  ف  ط  و  )) «»في قوله ( اءاء وحذ  ذ  ج)الفرق بين إلى الشارح  نبه

، أ  ذ  ٍد ج  ي  ب   ((اء  ي  م  ٍة ع  ي  خ  ى ط  ل  ع   ر  ب  ص  أ   و  اء 
  (  ) 

 . 

قال في ,  ةالمكسور ، بالجيم والذال المعجمة المقطوعة  اليد الجذاء ))قال الخوئي 

ى بها عن قصور أصحابه وكن  (أصول بيد جذ اء) في حديث علي  عليه السالم  "النهاية"

((ويروى بالحاء المهملة وفسر باليد القصيرة التي ال تمد  إلى ما يراد ,وتقاعدهم عن الغزو
  (  ) 

. 

                                                           
 (  )

 . 555/ لخصائص البن جني، ا 
 (2 )

محمد المبارك ، مطبعة نهضة مصر . خصائص العربية ومنهجها األصيل في التجديد والتوليد ، د: ينظر  

 ، 328  :25. 
 (9 )

 . (52)ص ( 9)نهج البالغة الخطبة  
 (9 )

 . 93، ص 9منهاج البراعة ، مج 



لفروق اللغوية في منهاج ا                                                         

                         البالغةشرح نهج  البراعة في

 

 
2   

 ثالثال  الفصل

اء...المقطوعة كناية عنها :واليد الجذ اء))..والراوندي يقول إذا لم :ورحم جذ اء وحذ 

اء بالحاء غير المعجمة أي بيد قصيرة ,توصل أي ال ,والجذ  بالجيم والحاءالقطع ومعنى يد حذ 

((وقصيدة حذاء أي خفيفة,هابالحذ اء لقصر ذن:أوان لها ومنها يقال للقطاة 
  (2 )  

 

 

 وكما هو معروف أن الجيم حرف مجهور شديد والحاء حرف مهموس رخو         

ومخرج الجيم من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك األعلى أما الحاء فمخرجها من أوسط 

الحلق
  (1 ) 

. 

هو القطع قطعا  سريعا  من غير  ذوالح عند العرب هو القطع المستأصل ن الجذومعروف أ

استئصال
  (  ) 

ذ وذٍ ))القرآن الكريم وقد جاء في  ج  ي ر  م  ط اء  غ  ((ع 
  (  ) 

 .أي غير مقطوع

في وصف اليد بالجذاء ووصفها بالحذاء يتمثل في اختالف صفات الجيم  وهناك فرقٌ 

والحاء فالجيم لقسوتها توحي بالقطع في األصل والحاء لرقتها ورخاوتها يوحي بأدنى أنواع 

هو رواية الجيم ألن فيها كناية عن قلة الناصر  «»القطع والذي يناسب قول اإلمام علي 

والمعين، فالجند بالنسبة لألمير كاليد والمراد حملته عليهم بال معاون وال ناصر، فاستعمل 

اء لمشابهة أن قطع اليد كما انه مستلزم لعدم القدرة على التصرف بها والصيال،  وصف الجذ 

فكذلك عدم المعين والناصر مستلزم لذلك
 (  )

. 
 

 بُْجر، هجر -2

في خطبة له في تخويف أهل « »أشار الخوئي  للفرق بين بجر وهجر في قول اإلمام علي 

                                                           
 (  )

يد عبد اللطيف (هـ529ت)سعيد بن هب اِلل الراونديقطب الدين ,البراعة في شرح نهج البالغة منهاج  تح الس 

 22| :هـ 982       قم-مكتبة المرعشي النجفي,الكوهكمري
 (2 )

 .999 |9الكتاب : ينظر  
 (9 )

، مادة 529، ص ، ولسان العرب البن منظور، مج(جذذ)، مادة   ، ص2العين الخليل ، ج: ينظر 

 (حذذ)، مادة 3832، ص2منظور، مجلسان العرب البن : ينظر  .(حذذ)
 (9 )

 . 83 : سورة هود، اآلية 
 (5 )

 99|9منهاج البراعة:ينظر 
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((ا  ر  ض   م  ك  ب   ت  د  ر   أ  ال  و   را  ج  ب  - م  ك  ال  ب  أ   ال  - آت   م  ل  و   ))النهروان 
  (2 ) 

 البجر بضم الباء وسكون الجيم المعجمة الداهية والشر، وفي بعض النسخ))قال الخوئي 

ا والعر  هجرا  وهو الساقط من القول وفي نسخة ثالثة نكرا  وهو األمر المنكر، وفي رابعة عر 

((والمعرة اإلثم، والعر أيضا داء يأخذ اإلبل في مشا فرها ويستعار للداهية
  (1 )

. 

 

والباء حرف مجهور شديد والهاء حرف مهموس رخو
  (  ) 

ويكون مخرج الباء مما يبين 

الحلق أقصىالشفتين أما الهاء فمخرجها من 
  (  ) 

ِ  حلقيا   ويعد بعض المحدثين الهاء صوتا
  (  ) 

. 

. 

ولما كان معنى ب جرا  بالباء الشر واألمر العظيم والداهية
  (  ) 

والهجر هو قول الخنا 

في المنطق والهذر في النوم واإلفحاش
  (  ) 

الداهية والشدة وفناسبت الباء بشدتها وقوتها الشر 

بأنه لم يأت طالبا  الضرر لكم بل أنزلتم الضرر بأنفسكم « »والعنف في سياق اإلمام علي 

نتيجة قلة عقولكم وسوء تدبيركم وهذا المعنى ال يمكن أن نلتمسه من كلمة هجر بالهاء فقد 

لفاحش ألنه ال يأتي بقوة بل متتابعا  رخوا  وهذا ما ناسبت رخاوة الهاء الهذر في النوم والكالم ا

إذ ذهبت العرب بهذا المذهب ))أوحى به صوت الهاء وهذا ما بينه الخوئي وهو مما أشير إليه 

((حذوا لمسموع األصوات على محسوس األحداث
  (1 ) 

. 
 

 الّسوق والشوق -3

                                                           
 (  )

 . ( 33)ص ( 92)نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

 . 35، ص 9منهاج البراعة ، مج 
 (9 )

 . 9/999الكتاب : ينظر  
 (9 )

  .9/999المصدر نفسه، : ينظر  
 (5 )

 .  32ص ,أنيسإبراهيم . األصوات اللغوية، د: ينظر  
 (2 )

 .( بجر)، مادة   2، ص لسان العرب البن منظور، مج :ينظر 
 (2 )

 . (هجر)، مادة  932/  9العين الخليل ، ج 
 (3 )

 . 28 /2الخصائص البن جني،  
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في « »الفرق بينها السوق والشوق في قول اإلمام علي  من األلفاظ التي وضح الخوئي

ا  ))ذم أهل العراق  ِ  ت  ا أ  م   هللا  و  أ م  قا   م  ك  ي  ل  ت  إ  ئ  ج   ن  لك  ارا ، و  ي  ت  اخ   م  ك  يت  و  ((س 
  (2 ) 

السوق ))قال الخوئي 

(االضطرار وفي بعض النسخ وال جئت إليكم شوقا  بالشين المعجمة
  (1 )

لما كان معنى السوق النزع   

الشئ و  السيقة ما استيق من الدواب ويعني حدو  والموت وسوق الحرب حومة القتال
 (  ) 

: والشوق

النفس وحركة الهوى أنزاع
 (  ) 

 اــوبما أن مخرج السين مما بين طرف اللسان وفويق الثناي
 (  )  

األعلىومخرج الشين من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك 
 (  ) 

. 

ِ   ولما كان السين مهموسا  ورخوا
 (  ) 

نزاع النفس وهيجان المشاعر وحركة ناسب معنى 

بينما ناسبت صفات الجهر والشدة الهوى
  (1 ) 

 .االضطرار معنى

وهللا ما أتيتكم : ))وذلك بداللة السياق فهو يقول«»فالسوق هو أقرب لقول اإلمام علي 

االضطرار فصوت السين برخاوته يحاكي جر األرجل  فاالختيار هو ضد(( اختيارا  

 ومساندتهم واضطرارها للقدوم للعراق لقتال أهل الجمل والحاجة إلى استنصار أهل الكوفة

 .إلى المقام بينهم ارهاضطرو
 

 رض والعرضالغ -4

ضا ، ر  ى غ  م  ر  ... دا  ب  ع   هللا   م  ح  ر  ))من المختار في باب الخطب  «»قال الخوئي في قوله 

((ضا  و  ع   ز  ر  ح  أ  و  
  (1 ) 

بالسهام وفي بعض النسخ عرضا  بالعين المهملة وهو  ىالغرض ما يرم 

متاع الدنيا
 (2 )

 . 

                                                           
 (  )

 . ( 25 )ص (  28)نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

 . 93 ، ص5منهاج البراعة، مج 
 (9 )

 . 2  ص, 9ج, ومعجم مقاييس اللغة ( سوق)، مادة 3 /  5العين الخليل، ج: ينظر 
 (9 )

 . (شوق)، مادة 39 /  5العين ، ج: ينظر  
 (5 )

 . 9/999الكتاب : ينظر  
 (2 )

 .999\ 9الكتاب : ينظر  
 (2 )

 . 32عبد القادر عبد الجليل، ص. علم الصرف الصوتي، د: ينظر  
 (3 )

 . المصدر نفسه المكان نفسه: ينظر  
 (3 )

 (23 )ص(25)الخطبة :نهج البالغة
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ولما كان الغرض بالغين المهملة يعني البطان والهدف
 

والعرض بالعين يعني أحداث الدهر 

نحو الموت والمرض وشبهه وأصاب من الدنيا عرض قليال  أو كثيرا  
 (1 ) 

اإلمام فما يناسب قول 

 إال أنههو الغرض بالغين وان كان صوت الغين مشتركا  مع صوت العين لكونهما من أصوات الحلق 

إلى الفمتختلف عنها في بعض الصفات فالغين صوت رخو مجهور مخرجه ادنى الحلق 
 (  ) 

في حين 

من الغين أن العين من األصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة فهي أقل حفيفا  
 (  ) 

وبهذا فان 

صفات الغين الصوتية وبما فيها من شدة تتناسب مع السرعة في الرمي وإصابة الهدف ولذلك 

الغرض دون العرض للداللة على انه رمي بسهام أعماله الصالحة «»استعمل اإلمام علي 

مى عرضا  أما ر. الباطنة والظاهرة فأصاب الغرض غير خاطئ وهو مدرك مناه وحاز ما تمناه

فيكون المعنى انه رمى عرض الدنيا وحذف متاعها ورفض حطامها وإخراج حبها من قلبه علما  

 .منه بسرعة زوالها وفنائها
 

 الصريع والضريع -5

 ن  و  ر  ت   م  ت  س  ل  و  أ  )) «»الخوئي الفرق بين الصريع والضريع في قول اإلمام علي  وضح

ب   يعٌ ر  ص  ى و  ز  ي ع   ر  آخ  ى، و  ك  ي ب   تٌ يّ م  ى ف  ت  ش   ال  و  ح  ى أ  ل  ع   ون  ح  ب  ص  ي  و   ون  س  م  ا ي  ي  ن  الدُّ  ل  ه  أ   ((لى  ت  م 
  (  ) 

الصريع من األغصان ما تهدل وسقط إلى األرض ومنه قيل للقتيل صريع وفي ))قال الخوئي 

بعض النسخ ضريع بالضاد المعجمة من ضرع ضرعا  وزن شرف صفق وأضرعته الحمى 

((أوهنته
  (  )

. 

                                                                                                                                                                                
 (  )

 . 39 ، ص5منهاج البراعة، مج: ينظر 
 (2 )

، مادة 29 ، ص2العين للخليل ، ج: ينظر  (غرض)، مادة   2، ص 2العين للخليل، ج: ينظر  

 . (عرض)، مادة 939، وينظر أساس البالغة للزمخشري، ص(عرض)

 (9 )
 . 35إبراهيم أنيس، ص. األصوات اللغوية، د: ظرين 

 (9 )
 . 35المصدر نفسه، ص: ينظر 

 (5 )
 . (     3 - 38 )ص ( 33)نهج البالغة الخطبة  

 (2 )
 . 3  ، ص2منهاج البراعة، مج 
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 ثالثال  الفصل

القضيب من : وقيل أن الصرع هو الطرح باألرض وهناك من خصه باإلنسان والصريع

الشجر ينهد إلى األرض فيسقط عليها وأصله في الشجرة، فيبقى ساقطا  في الظل ال تصيبه 

الشمس فيكون الين من الفرع وأطيب ريحا  وقيل الصريع ما يبس من الشجر
 (2 )

. 

هن الضعيف وهو نبات خفيف يلفظه البحر وقيل هو أما الضريع فهو النحيف الدقيق الوا

يبيس الشبرق
 (1 ) 

. 

صريع أو ضريع فارق دالليا  يتمثل باالختالف في صفات  بأنهويبدو أن وصف المبتلى 

الصاد والضاد، فالصاد صوت رخو مهموس وهو من األصوات الغيرية المطبقة
 (  ) 

يوحي 

د مجهور وهو من األصوات االنفجاريةبالسقوط التدريجي نحو األرض والضاد صوت شدي
 (  )

 

يدالن على السقوط كليهمايوحي بشدة السقوط والصرع والوهن والضعف، فنالحظ أن اللفظتين 

ولكن الفارق الداللي هو أن الصريع سقوط مع رخاوة وتهدل وأما الضريع فهو سقوط مع شدة 

 .واآلالمبان يبتلى بأنواع األوجاع واألسقام وطوارق األمراض 

 

 فيما وقع في وسط الكلمة اختالف الحرفالفارق الداللي على وفق : ثانيا ً 

 أجال ، أحال -1

 ها  ت  فا  ل  ت  خ  م   ن  ي  ب   م  ئ  ال  ا و  ه  ات  ق  و  أل    اء  ي  ش  األ   ال  ج  أ  ))«»فسر الخوئي اللفظين في قول اإلمام

((اه  ز  ئ  ار  غ   ز  ر  غ  و  
  (  ) 

. 

أجال، أن كان بالجيم المعجمة فمن الجوالن، وان كان بالحاء كما )): قال الشارح الخوئي

((في بعض النسخ فمن اإلحالة بمعنى التحويل والصرف أو بمعنى االيثاب
  (  ) 

. 

                                                           
 (  )

 . (صرع)، مادة 2999، ص9لسان العرب ، مج: ينظر  
 (2 )

 . (ضرع)، مادة  253، ص9لسان العرب ، مج: ينظر  
 (9 )

 . 25إبراهيم أنيس، ص. األصوات اللغوية، د: ينظر  
 (9 )

 . 93إبراهيم أنيس، ص. األصوات اللغوية، د 
 (5 )

 . (92)ص (  )نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

 .  23، ص شرح منهاج البراعة، مج 
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ولو عرفنا صفات الجيم والحاء لعرفنا الفارق بين اللفظين فالجيم صوت مجهور انفجاري 

 قليل الشدة
 (2 ) 

القضاء الالزم ولما كانت  اقتضاهلنقل على وفق ما ناسب بصفاته مع الدوران وا

الحاء رخوة مهموسة فهي تدل على التراخي في الزمن وبعد األوقات بمعنى أنها تدل على انه 

وهناك تقارب داللي والمصلحةكمة أوثب األشياء وسواه على أوقاتها بحسب ما تقتضيه الح

 .في الزمن وبعد االوقات بينهماوهو أن اللفظين كالهما يدل على االنتقال
 

 :الوشمة والوسمة  -2

   في أول  «»الفرق بين الوشمة والوسمة في قول اإلمام علي  إلىأشار الخوئي 

 د  لق  و   ،  ة  ب  ذ  ك   ت  ب  ذ  ك   ال  ، و  ة  م  ش  و   ت  م  ت  ا ك  م  هللا  و  : ))خطبة خطبها بالمدينة بعدما نهض بالخالفة قائال  

((ام  ق  م  ا ال  هذ  ب   ت  ئ  بّ ن  
  (1 )

((الوشمة بالشين المعجمة الكلمة وبالمهملة األثر والعالمة: ))قال الخوئي 
 

 (  ) 
. 

جاء صوت الشين في الوشمة موحيا  بصدى الكلمة وتأثيرها بالسامع بما يتصف به من 

بددة للنفس سمة التفشي واإلنتشار واالستمرارية ، ينطق بطريقة م 
 (  )

فالكلمة في إطالقها  

األنسب للمقام هو الوشمة  واستمرارها جهرا  تشبه الجهر بالشين وسياق قول اإلمام يدل على أن

وليس الوسمة، ولما كان السين مهموسا  ورخو
 (  ) 

 .بروزهفهو يشبه األثر والعالمة في عدم 
 

 النكال والنوال -3

 اء  ز  ج  ال   ة  ض  اي  ق  م  و   اب  ط  خ  ال   ل  ص  ى ف  ل  ي إ  اع  الد  ))« »قال الخوئي في قول اإلمام علي 

((اب  و  الث   ال  و  ن  ، و  اب  ق  ع  ال   ال  ك  ن  و  
  (  ) 

فقد فسر الخوئي النكال بأنه اسم من نكل تنكيال  صنع به 

صنعا  والنكال اسم منه أو هو العقوبة والنوال العطاء
 (2 )

. 

                                                           
 (  )

 . 22إبراهيم أنيس، ص. األصوات اللغوية، د: ينظر  
 (2 )

 . (52)ص ( 2 )نهج البالغة الخطبة  
 (9 )

 . 35 ، ص9منهاج البراعة، مج 
 (9 )

 . 25: اللغوية  األصوات: ينظر  
 (5 )

 . 29: األصوات اللغوية : ينظر  
 (2 )

 . (92 )ص ( 32)نهج البالغة  
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والكاف صوت شديد مهموس انفجاري
 (1 ) 

مجهور متوسط بين الشدة والنون صوت 

والرخاوة
  (  ) 

وكأنما جاءت الكاف في النكال لتحاكي شدة العقوبة والجزاء وجاءت النون 

 .بتوسطها لتحاكي االكتساب
 

 الرفق والرمق -4

((اه  اق  ف  ر  أ  ب   ةٍ م  ائ  ق   انٍ د  ب  أ  ب  )) في التذكير في ضروب النعم«»قال اإلمام علي 
  (  ) 

فسر 

النفع يقال ارتفقت به أي انتفعت أما الرمق فهو بقية الروحالخوئي الرفق، 
 (  ) 

والذي يناسب 

صوت الفاء من صفات فهو صوت رخو ذلك لما يمتاز به  هو الرفق و «»سياق اإلمام علي 

مهموس
 (  ) 

من حفيف يوحي باالنتفاع البطيء دفعة واحدة بل تدريجيا   أما الميم  بالرخاوة يتميز

واحدة التدريجي فال يكون هذا االنتفاع دفعة 
 (  ) 

 .يشبه الرمق األخير من الروح

 

 في آخر الكلمة االختالف في الحرفالفارق الداللي على وفق : ثالثا ً 

 المسارب والمسارح -1

من كالم له يحث أصحابه  «»أوضح الخوئي الفرق بين المسارب والمسارح في قوله 

((م  ه  ح  ار  س  م  و   م  ه  ب  ار  س  م   ان  ن  ع  بأ  ، و  م  ه  ض  ر  أ   ر  اح  و  ي ن  ف   ول  ي  خ  ال   ق  ع  د  ى ت  ت  ح  و  ))على القتال 
  (1 ) 

فقد 

ميز الخوئي بينهما بأن المسارب ما يسرب فيه المال الراعي، والمسارح ما يسرح فيه والفرق 

                                                                                                                                                                                
 (  )

 . 982، ص 5منهاج البراعة ، مج: ينظر  
 (2 )

 .  3إبراهيم أنيس، ص. األصوات اللغوية، د: ينظر 
 (9 )

 . المصدر نفسه:  ينظر 
 (9 )

 .( 93 )ص ( 32)نهج البالغة الخطبة  
 (5 )

 . 923، ص 5منهاج البراعة ، مج: ينظر  
 (2 )

 . 92األصوات اللغوية ، ص: ينظر  
 (2 )

 . 92المصدر نفسه ، ص: ينظر  
 (3 )

 .( 29)ص ( 29 )نهج البالغة الخطبة  
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فالخيل تدق حوافرها في  أول النهار، وليس ذلك بشرط في السروببينهما أن السروح يكون في 

ونواحيها  إطراف مراعيها القريبة
 (2 ) 

. 

أن الباء صوت شديد مجهور مرقق يتم نطقه بضم الشفتين، ورفع  والفرق بين الصوتين  

الطبق، مع ذبذبة األوتار الصوتية
  (1 ) 

والحاء صوت مهموس مخرجه وسط الحلق وهو اقل .  

                                                                                                       .رخاوة

ما يسرب   فيه المال :والمسارب,جوانبها:وأعنان مسارب هم ومسارحهم:))يقول ابن أبي الحديد

ح"والفرق بين ,ما يسرح فيه:والمسارح,الراعي ما يكون في أول أن السروح إن"سرب"و"سر 

((وليس ذلك شرط في السروب,النهار
  (  )

 

المسارب اإلبل الراعية إرسالها قطعة قطعةوقيل أن 
  (  )

ومسرب اإلبل وتوجهها إلى المرعى  

وبروز اإلبل في المرعى يحاكي شدة الصوت وجهره ، فالمسارح عند أصوات  وما تصدره من 

 سرحت الماشية أي أخرجتها الغداة إلى المرعى وسميابن منظور مثال   هو المال الهائم ويقال 

سرحا  ألنه يغدى به ويراح 
 (  ) 

والفارق بين اللفظين أن السروب ال يشترط أن يكون في أول 

 .النهارعلى العكس من السروح فبينهما عموم وخصوص

 :الجسد والجسم  -2

 مٍ ظ  ي ع  ذ   ب  ال  يما ، و  س  ج  ت   ه  ت  ر  ب  ك  ف   ات  اي  ه  النّ  ه  ب   ت  د  ت  ام   رٍ ب  ي ك  ذ  ب   س  ي  ل  )) «»قال اإلمام علي 

((انا  ط  ل  س   م  ظ  ع  نا ، و  أ  ش   ر  ب  ك   ل  يدا ، ب  س  ج  ت   ه  ت  م  ظ  ع  ف   ات  اي  غ  ال   ه  ب   ت  اه  ن  ت  
  (  ) 

فنجد الشارح الخوئي قد 

ونباتا ، والجسد فرق بين الجسد والجسم في كالم اإلمام علي أن الجسم كونه حيوانا  وجمادا  

                                                           
 (  )

 . 93 ، ص 3منهاج البراعة ، مج: ينظر 
 (2 )

مطبعة  –رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي. المدخل إلى علم اللغة ومنهج البحث اللغوي، د: ينظر 

. 92، ص332 ،   المدني ، مصر ، القاهرة ، ط
 )
 .32: األصوات اللغوية : ينظر  

 (9 )
 .3/2,شرح نهج البالغة ابن أبي الحديد 

 (9 )
 . (سرب)، مادة 338 ، ص9لسان العرب ، مج: ينظر  

 (5 )
 . (سرح)، مادة 339 ، ص9لسان العرب ، مج: ينظر  

 (2 )
 .(953)ص ( 35 )نهج البالغة الخطبة  
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ال  : ))مختص بجسم األنس والجن والمالئكة ويطلق على غير ذوي العقول كقوله تعالى ج  ع 

د   س  ((ج 
  (2 ) 

أي ذا جث ة على التشبيه بالعاقل أو بجسمه
 (1 ) 

. 

الدال صوت شديد مجهور مرقق وهو من األصوات اللسانية أن  الصوتينالفرق بين 

اللثوية
  (  ) 

األصوات الشفوية وهو صوت انفي مجهوروالميم من 
 (  ) 

.
 

ولو الحظنا اللفظين عند 

الجيم والسين والدال يدلُّ على تجميع الشيء : ))اللغويين فنجد ابن فارس يعرف الجسد بقوله

((أيضا  واشتداده، من ذلك جسد اإلنسان
  (  ) 

. 

اإلنسان من خلق وهناك من يرى أن الجسد كالجسم لكنه أخص، فال يقال الجسد لغير 

األرض ونحوه أيضا  فان الجسد ماله لون والجسم يقال لما ال يبين له لون كالماء والهواء
 (  ) 

. 

       يرى أن جسم اإلنسان كله جسد وعنده الجسد يفيد الكثافة وهو الدم بعينه  هناك منو

سد في ولذلك سمي جسدا  لما فيه من الدم وبهذا اخص به الحيوان، فهو يرى أن الج

الحيوان عموما  
 (  ) 

 .في ضوء ما ذكره اللغويون فالفرق بين اللفظين يعود للعقالنية.

ال يقال الجسد إال للحيوان العاقل وهو اإلنسان والمالئكة ))في البارع أبوعلي القالي  وقال

((والجن وال يقال لغيره جسد إال للزعفران والدم إذا يبس
 (1 )

نعمة هللا ومثل هذا الفرق نجده عند 

هللا الجزائري في فروق اللغات
 (1 ) 

 . 

 :آبــــــر -3

                                                           
 (  )

 .93 آية : سورة األعراف  
 (2 )

 . 9 ، ص   منهاج البراعة ، مج: ينظر  
 (9 )

 . 95ص, رمضان عبد التواب. د  ،  المدخل إلى علم اللغة ومنهج البحث اللغوي 
 (9 )

 . 92المصدر نفسه، ص: ينظر  
 (5 )

 . 952، ص  معجم مقاييس اللغة ، ج 
 (2 )

 .المكان نفسه  المصدر نفسه: ينظر  
 (2 )

 . 23 الفروق اللغوية ألبي هالل ، ص: ينظر  
 (3 )

  مكتبة النهضة، بغداد،( هـ 952ت)البارع في اللغة ألبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي  

 . 9 2ص
 (3 )

 . 28فروق اللغات ، ص 
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 ِ   مك  ن  م   ي  ق   ب  ال  ٌب و  اص  ح   م  ك  اب  ص  أ  ))في كالم له كلم به الخوارج  «»قال اإلمام علي 

((رٌ آب  
  (2 )

. 

يروى بالراء من قولهم ابر للذي )) ( وال بقي منكم آبر) «»فقد قال الشارح في قوله 

يصلحه، ويروى آثر وهو الذي يأثر الحديث أي يحكيه ويروي آبز بالزاء يأبر النخل أي 

((المعجمة وهو الواثب والهالك
  (1 ) 

والبقي منكم آبر يروى على ثالثة "فقوله))والراوندي يقول.

ويروى ,بالراء من قولهم رجل آبر للذي  يآبر النخل أي يصلحه"آبر"أحدها أن يكون:أوجه

 يراد به الذي يآثر الحديث أي يحكيه ويرويه وهو أصح الوجوه عندي }بالثاء بثالث نقط{آثر

ويروى آبز بالزاي المعجمة وهو الواثب والهالك , ال بقي منكم فجر:كأنه عليه السالم قال

((أيضا  
  (  )

 فوجدنا الشارح لم يزد شيئا   على رأي القطب الراوندي      

واإلبر العامل والمؤتبر رب الزرع واآلثر ولما كان آبر النخيل والزرع يأبره أي يصلحه 

هو الذي يروي الحديث
  (  ) 

، «»فقد رجح الخوئي األثر على المعنيين السابقين أي أن كالمه 

«»ال بقي منكم مخبر ،. 

لراء من األصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة والصفة المميزة هي فا والفرق بين الصوتين

النطق بهاطرف اللسان للحنك عند  تكرار 
  (  )

فقد حاكت المعنى الذي تعمله الكلمة فراوي . 

     الحديث هو الذي يكرر الحديث وينقله وهو يشبه تكرار طرق اللسان للحنك عند النطق بها

فهو صوت رخو مجهور أما الزاي
 (  ) 

     يناسب االنقضاء واالنتهاء في الهالك والواثب

 .الكلمة   جديدة مما يؤدي إلى تغيير معنى  فاختالف الحروف يؤدي إلى تولد دالالت

                                                           
 (  )

 . (2  )ص ( 52)نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

وينظر شرح مفردات نهج البالغة للسيد جعفر السيد باقر الحسيني . 239، ص9منهاج البراعة، مج: ينظر 

 . 95، ص  هـ ، ج  99 ،   ، مؤسسة بوستن كتاب ، ط
 (9 )

 .  223-223/  الراوندي ,منهاج البراعة  
 (9 )

 . (آثر)، مادة 25، ص(ابر)مادة  2، ص(آبر)، مادة 5، ص لسان العرب البن منظور، مج: ينظر  
 (5 )

 . 22إبراهيم أنيس، ص. األصوات اللغوية، د: ينظر  
 (2 )

 . 29المصدر نفسه ، ص: ينظر  
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تناثرة وإنما هي نظام تحكمه عالقات متسقة ))ف األصوات في األلفاظ ليست عناصر م 

نسجمة لها سياقات تعين على ذلك  (( وم 
 (2 )  

 وفي ضوء ما تقدم نجد الشارح قد بين معاني. 

 

على وفق اختالف موقع الحرف  و بين الفارق الداللياأللفاظ التي رويت النصوص بها

 .في الكلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المبحث الثالث
 في  االختالف في الحركات على وفق الفارق الداللي

 منهاج البراعة في شرح نهج البالغة
 

( الفتحة والضمة والكسرة)كما هو معروف أن العربية فيها ثالثة صوائت قصيرة هي 

بها في كلم العربية فيتبع ذلك  تغيرا   حصليوقد ( األلف والواو والياء)وثالثة أخرى طويلة هي 

اختالف في مدلول الكلمة
 (2 ) 

. 

                                                           
 (  )

لك والمالئكة في القرآن الكريم ، دراسة لغوية   محمد عبد الكريم ، كلية ، امل ( اطروحة دكتوراه ) آيات الم 

 . 28، ص 2882جامعة البصرة ،  –اآلداب 
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اختلف اللفظان بحركة يؤدي ذلك إلى تباين المعنى بينهما وقد الحظ  الشارح الخوئي  فإذا

 .«»مثل هذه االختالفات بين كثير من األلفاظ التي تعرض لها في شرحه كالم اإلمام علي 

وكما هو معروف أن التغيير بين الصوائت في الكلمة يعمل على تغيير معنى الكلمة، وذلك 

ألن أقوى الحركات هي الضمة . وائت القصيرة من القوة والضعف في تركيبهالما تمتاز به الص

وأخفهن الفتحة وتقع الكسرة وسطا  بين ذلك
 (1 )

وغير خاف ما للقوة والضعف من عالقة  

بالمعنى وتوجيه الداللة إلى حيث يريد المتكلم وهذا ما أشار إليه القدماء
 (  ) 

والمحدثون
 (  ) 

. 

قد حظيت في التراث بعدة ( الفتحة والكسرة والضمة)والمالحظ أن الحركات القصيرة 

فظ والجر والضمة الرفع والرفعة وهي مكون حفالفتحة الفتح والنصب والكسرة الأسماء ونعوت 

ال يتجزأ من نسقهاأساسي من مكونات الكلمة وجزء  
  (  ) 

 :، ومن ذلك مثال   

 

 :الكلمة وعينها اختالف الحركات في فاء 

لنهج إلى أن ألفاظا   قد اختلف معناها الختالف حركاتها لفقد أشار الخوئي في شرحه 

 :ومنها 

 هُدى وَهدى( 1)

ال ى  ى هللا  ل  إ   ق  ئ  ال  خ  ال   ض  غ  ب  أ   ن  إ  ))  «»ورد هذا النوع في الشرح في قول اإلمام  ت ع 

 اء  ع  د  ، و  ةٍ ع  د  ب  م  ال  ك  ب   وفٌ ع  ش  م  , يل  ب  الس   د  ص  ق   ن  ع   رٌ ائ  ج  ف ه و  ، ه  س  ف  ى ن  ل  إ   هللا   ه  ل  ك  و   لٌ ج  ر  : ن  ال  ج  ر  

                                                                                                                                                                                
 (  )

شرح وتحقيق فرغلي سيد عرباوي ، دار ( هـ  923) أسباب حدوث الحروف ، تأليف ابن سينا : ينظر  

كمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر .علم األصوات ، د: وينظر .  38 ، ص   28،   الكتب العلمية ، ط

المباحث الداللية في شرح نهج البالغة للكيدري، يوسف عبد القادر عبد سلوم : وينظر .  2 2ص،  2882، 

 . 85 ، ص 9 28الجامعة المستنصرية، رسالة ماجستير، / الحسيني، كلية اآلداب
 (2 )

 .2كمال بشرص.علم األصوات د: ينظر  
 (9 )

 . 23/   : الخصائص : وينظر  232،  253/  2: الكتاب : ينظر  
 (9 )

 .  92كمال بشر ، ص. علم األصوات، د: ينظر 
 (5 )

 . 922، صكمال بشر.علم األصوات د:ينظر  
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((ه  ل  ب  ق   ان  ك   ن  ى م  د  ه   ن  ع   ال  ، ض  ه  ب   ن  ت  ت  اف   ن  م  ل   هٌ ن  ت  ف   و  ه  ف  , ةٍ ل  ال  ض  
  (2 ) 

بفتح ( دىاله  )قال الشارح 

األول وسكون الثاني الطريقة والسيرة وبالضم وهو الرشاد
 (1 ) 

. 

 فالمراد به بضم  الهاء واأللف المقصورة( ع)في كالمه " ه دى" على كون))والمعنى 

كونه ضاال  عن الصراط المستقيم مع وجود هدى قبله مأمور بإتباعه وهو كتاب هللا وسنة رسوله 

 وال بد أن أشير إلى دور السياق في اختيار اللفظة المالئمة  ((وأعالم هداه الحاملون لدينه 

في صفة من يتصدى للحكم بين األمة وليس لذلك بأهٍل الستبداده برأيه الفاسد ( ع  ) فكالمه

 .فرواية الضم تكون اقرب إلى القبول على هذا التفسيرونظره الكاسد   
 

 الُمراح والَمراح( 2)

 ه  س  ف  ن   ة  ل  ؤ  ض   ك  ل  م  ال   ب  ل  ط   ن  ع   ه  د  ع  ق  أ   ن  م   م  ه  ن  م  و  ))« »قال الخوئي في قول اإلمام علي 

ِ   اع  ط  ق  ان  و   ِ  ه  ال  ى ح  ل  ع   ال  ح  ال   ه  ت  ر  ص  ق  ف   ه  ب  سب  ، ة  اد  ه  الز   ل  ه  أ   اس  ب  ل  ب   ن  ي  ز  ت  ، و  ة  اع  ن  ق  ال   م  اس  ى ب  ل  ح  ت  ، ف 

((دى  غ   م  ال  و   احٍ ر  ي م  ف   ك  ذل   ن  م   س  ي  ل  و  
  (  ) 

بضم الميم حيث تأوي الماشية بالليل  "الم راح"))

والمناخ والمأوى مثله وفي بعض النسخ بفتح الميم وهو الموضع الذي يروح منه القوم أو 

((فالن من أبيه مغدى وال مراحا   يقال ما ترك إليه  يرجعون 
 (  ) 

. 

فنالحظ هناك فرقا   بين اللفظين والذي ولد هذا الفرق هو اختالف حركة فاء الكلمة 

أشار إلى إنه ليس منهما في « »ورواية الفتح اثبت من رواية الضم وذلك ألن اإلمام علي 

شيء وإنما اتصافه بهما ظاهري وصوري ال حقيقي وواقعي ويحتمل أن تكون اإلشارة بذلك 

إلى أهل الزهادة ، فيكون فيه إشارة إلى أن يومه ليس كيومهم في القوم وغيره، وال ليله كليلهم 

في هذه العبادات 
 (  ) 

. 

                                                           
 (  )

 . ( 2)ص ( 2 )نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

 . 2 2، ص 9منهاج البراعة ، مج: ينظر  
 (9 )

 . (39)ص ( 92)نهج البالغة الخطبة  
 (9 )

 . 9/99منهاج البراعة 
 (5 )

 . 92ص, 9مج,البراعةمنهاج : ينظر 
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وأصحاب المعاجم في داللة م راح بالضم وبالفتح ونالحظ الشارح لم يخالف أهل اللغة       
 (2 ) 

. 
 

 الُضر والَضر( 3)

 ك  ن  أ   م  ع  ز  ت  أ   ))« »ورد هذا النوع من الفروق بين الكلمتين في المنهاج في قول اإلمام 

ر  ه  في   ار  س   ن  ي م  ت  ال   ة  اع  ى الس  ل  ي إ  د  ه  ت    اق  ا ح  يه  ف   ار  س   ن  ي م  ت  ال   ة  اع  الس   ف  وّ خ  ت  و  ؟ وء  السُّ  ه  ن  ع   ف  ا ص 

((؟رُّ الضُّ  ه  ب  
  (1 )

ر بالضم وفي بعض النسخ بالفتح ضد النفع أو بالفتح ))فقد قال الشارح   الض 

الحال  أو بالفتح ضد  النفع وبالضم  سوءالنفع وبالضم سوء الحال وبالفتح مصدر وبالضم اسم 

ر  "قال تعالى (( "رب  أني مسني الض 
 (  ) 

. 

 وقيل أن الضر بالضم سوء الحال أما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة وأما في بدنه ؛ 

لعدم جارحة ونقٍص وأما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه والضر بالفتح هو ضد النفع
 (  ) 

. 

را  كقوله تعالى (  )  {َلْن َيُضرُّوُكْم ِإَلَّ َأًذى}: وقيل ضره ضرا  أي جلب إليه ض 
أي ضررا   

ضررا  مقتصرا  على أذى
 (  ) 

. 
 

وعلى ذلك فالضمة أكسبت اللفظ معنى غير موجود برواية الفتح وهو جلب السوء واألذى 

 ( .الضر  ) بعكس الفتح وهو ضد النفع في كلمة 

 «»والسياق مهم في ذلك وهو يساعد في ترجيح رواية الضم، فلما عزم أمير المؤمنين

أصحابه بأن سيرك في هذا الوقت قد يجعلك ال تظفر  أحد ال لهعلى المسير إلى الخوارج فق

أتزعم انك تهدي إلى الساعة التي من ))بمرادك فرد اإلمام علي على سبيل االستفهام التقريري 

                                                           
 (  )

  وينظر مفردات ألفاظ القرآن ، ( روح)، مادة 228 ، ص9لسان العرب البن منظور، مج: ينظر 

 . 233ص
 (2 )

 . ( 9 )ص ( 23)نهج البالغة الخطبة  
 (9 )

 . 2 5/2منهاج البراعة، مج: ينظر 
 (9 )

 . 982المفردات للراغب، ص 
 (5 )

 .    : سورة آل عمران، اآلية 
 (2 )

 .32 ، ص الكشاف للزمخشري، ج:ينظر 
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ر ((سار فيها صرف عنه السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضُّ
  (2 )

أي أحاط به  

 ( .الضرُّ ) وهذا ما أوحت به الضمة في كلمة . سوء الحال ليس من نفسه بل من عوامل خارجية
 

 الثِّْقل والثَّقل( 4)

 ل  ق  الث   م  ك  في   ك  ر  ت  أ  ، و  ر  ب  ك  األ    ل  ق  الث  ب   م  ك  ي  ف   ل  م  ع  أ   م  ل  أ  ))« »فس ر الخوئي قول اإلمام علي 

((ان  يم  ة اإل   اي  ر   م  ك  في   ت  ز  ك  ر  ، و  ر  غ  ص  األ  
  (1 ) 

الثقل األكبر في بعض نسخ الكتاب بكسر و : ))بقوله

راح الحديث في شرح قول قال بعض ش   الثاء وسكون القاف والثقل األصغر بالتحريك

يا بذلك لكون العمل بهما :رتي تإن ي تارك فيكم الثقلين كتاب هللا وع( ص)النبي   إنه من الثقيل سم 

كة قال في ثقيال   والثقل محركة متاع المسافر وحشمه وكل  " القاموس"واألكثر من الث قل محر 

((ومنه الحديث إني تارك فيكم الثقلين,شيء نفيس مصون
  (  )

                                       

 يل  ق  الث   ل  م  الح   الثّق ل  ل وقي  الث   حان  ج  ر  والثّق ل  ة الخف   يض  ق  ن  : ل  ق  ثّ ال  لو رجعنا لكتب المعاجم لوجدنا و

والث ق ل  بالتحريك المتاع   قلقل أن العرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون ث  وأصل الث  

ةٌ غالبة والتث اقل  الت باط ؤ  ,والجمع أ ث قالٌ ,والحشم   س  فهما عند ابن  ل  ق  بمعنى الثّ  ل  ق  ث  وال  والث ق ل ة  نع 

.منظور بمعنى واحد
  (  )      

 

وقيل أن الثقل رجحان الثقيل والث قل بالفتح متاع  المسافر وحشمه
 (  ) 

وعلى ذلك ناسبت 

الكسرة بثقلها معنى الثقل األكبر وهو كتاب هللا وبما فيه من الحالل والحرام والحدود واألحكام 

لما شارف على االنتقال إلى « »وناسبت الفتحة لخفتها ثقل متاع المسافر وحشمه فكأنه 

جوار ربه تعالى جعل نفسه كالمسافر الذي ينتقل من منزل إلى منزل وجعل الكتاب والعترة 

كمتاعه وحشمه، ألنهما أخص األشياء به وهذا ما ذكره ابن أبي الحديد أيضا   
 (  ) 

. 

                                                           
 (  )

 . ( 9 )ص ( 23)نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

 . (59 -59 )ص ( 32)نهج البالغة الخطبة  
 (9 )

 . 2 -28 ، ص 2منهاج البراعة ،مج  
 (9 )

 . 939، ص لسان العرب ، مج: ينظر 
 (5 )

 . ( ثقل ) مادة  92 / 5العين للخليل، ، ج: ينظر  
 (2 )

 .223، ص 2شرح نهج البالغة ألبن أبي الحديد ، ج: ينظر  
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ن كتاب هللا هو أما وصف العترة بالثقل األصغر برواية الفتح وكتاب هللا بالثقل األكبر، أل

معجز للرسالة وسند لها وأساس للدين ولواله لم تثبت رسالة وال شريعة 
 (2 )  

وفي ذلك يقول  

  العترة هي أفضل من القرآنوأ ما تسمية القرآن باأل كبر والعترة باألصغر  مع كون ))الخوئي

أشار بكونه أكبر إلى أن ه األصل المت بع المقتدى :نا وكونهم قيمين له فقد قال الشارح البحرانيعند

أن يكون وصفه به من جهة , ويحتمل,وليس بشيءإذ العترة أيضا  أصل مت بع مقتدى:أقول . به 

ولواله لم يثبت أن ه لما كان معجزا  للرسالة وسندا  لها والوالية وأساسا  للدين وسنادا  للشرع المبين 

((  رسالة وال شريعة وال والية وال دين وال إيمان الجرم وصفه به
  (1 ) 

وبعد ذلك يقر الشارح  

وأمتهم  «»واألئمة « »الخوئي أن كتاب هللا لما كان حجة على عموم الخلق من النبي 

وحجية العترة كانت مخصوصة باألمة فقط جعله أكبر لذلك وألنه يدل على عصمة آل البيت 

وفي ضوء ما تقدم نجد أثرا  .وبقاء العترة مع الكتاب وتميز أهل البيت بالعلم فسمي بالثقل األكبر

بين شرحه  ونجده يقارن والمبالغة في الرأي  واضحا  لمذهبه الشيعي اإلمامي في تأويل المعنى

 .الروايات و والبحراني وقد كرر ما قااله مع زيادات من اآلثار المعتزليوبقية الشروح ك
 

 الَجهد والُجهد( 5)

فقال المغيرة ,وقد وقعت ُمشاجرة بينه وبين عثمان «»اإلمام  كالمقال الشارح في 

ين  األ ب ت ر   )) (ع)بُن األخنس لعثمان أنا أكفِيَكه فقال  ى هللا  ق  ب  أ   ال  ف   ك  د  ه  ج   غ  ل  اب   م  ث  ........   ,ي اب ن  الل ع 

((ت  ي  ق  ب  أ   ن  إ   ك  ي  ل  ع  
  (  ) 

هد بالضم  الطاقة وبالفتح المشقة  ((. ((وهما مروي ان  الج 
   (  )  

ويقول      قد

) (( المشقة وبالضم الطاقة:هدالج  و))الراوندي   ويقول القطب
5
هد بالضم ( اختار الخوئي الج 

                                                           
 (  )

 . 28 ، ص 288،  األصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم المؤسسة الدولية، ط: ينظر 
 (2 )

دار ,2ط(هـ223ت) كمال الدين بن ميثم البحراني,شرح نهج البالغة :وينظر. 3 -38 / 2منهاج البراعة 

 952/ 5- ,هـ998 ,قم-إيران,الحبيب 
 (9 )

 . ( 252)ص ( 95 )نهج البالغة الخطبة  
 (9 )

 . 233، ص 3منهاج البراعة ، مج: ينظر  
5
 2/28:شرح نهج البالغة الراوندي: ينظر( 
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يا ابن اللعين )بـكالمه والذي بدأ « »بمعنى ابلغ طاقتك وغايتك بما يناسب سياق كالم اإلمام 

(األبتر
 

 .ابلغ غاية المشقة في األذى فال أبقى هللا عليك وال رحمك أن  أشفقت علي  
 

 الخلَف والخْلف( 6)

وقد يكون السبب في نشوء الفروق اللغوية مبعثه اختالف حرف العين فقد ميز الخوئي بين 

 اء  اآلب   ت  ف  ل  س  ، و  ور  ه  الدُّ  ضت  م  و  )) «»الخل ف بالتحريك والخلف بتسكين الالم في قوله 

ِ  خ  و   ((اء  ن  األب   ت  ف  ل 
  (2 ) 

ئت بعده، والخلف بالتحريك الولد الصالح،  فإذا كان فاسدا  قائال  خلفته ج 

ل ف هو الولد . أسكنت الالم وربما استعمل كل منهما مكان اآلخر وقد أجمع أهل اللغة أن الخ 

الصالح يبقى بعد اإلنسان والخل ف هو الطالح وهناك من يستعمل احدهما مكان اآلخر
 (1 ) 

. 

القول أي وقد يستعمل الخل ف بإسكان الالم بمعنى الرديء من القول فيقال هذا خل ف من 

رديء
 (  ) 

 . 

ل ف والخل ف بقوله                         الخل ف يقال لمن جاء : ))وقد فرق أبو هالل بين الخ 

((بعد األول خل ف شرا  كان أو خيرا  والخل ف بالتحريك ما أخلف عليك بدال  مما أخذ منك
  (  ) 

. 

الخل ف والخل ف في كالم أمير ومما تقدم نالحظ أن الشارح لم يخالف أهل اللغة في معنى 

 «»المؤمنين وقد ناسبته الخل ف بالتحريك وليس بالتسكين وقد حكم في ذلك السياق بقوله 

..((إلنجاز عدته  «»وخل فت األبناء إلى أن بعث هللا محمدا  ))
  (  ) 

. 

 

 يحِسب يحُسب( 7)

                                                           
 (  )

 .  5ص( )نهج البالغة الخطبة  
 (2 )

 . (خلف)، مادة 292 ، ص2لسان العرب البن منظور، مج: وينظر 9 ص, 2منهاج البراعة ج :ينظر 
 (9 )

 .292 ص,2مج,العرب لسان :ينظر  
 (9 )

 . 983الفروق في اللغة ، ص 
 (5 )

 . (99)ص (  )نهج البالغة الخطبة  



لفروق اللغوية في منهاج ا                                                         

                         البالغةشرح نهج  البراعة في

 

 
2 2 

 ثالثال  الفصل

ذكر شارح المنهاج ومما كان فيه اختالف حركة الفاء سببا  في حدوث الفروق الداللية 

ب بكسر السين من الحسبان، وأما بالضم من الحساب) (()يحس 
 
 «»في قول اإلمام علي  (

((ه  كر  ن  ا أ  م  في شيٍء م  م  ل  ع  ال   ب  س  ح  ال ي  ))
  (1 ) 

. 

وقيل في اللغة أن الحس ب بالفتح هو الشرف الثابت في اآلباء وهو المال والكرم والتقوى 

ب هو  اإلعطاء من حيث لم يحتسبوالقدر وحس 
 (  )

معناه أن ذلك الرجل يعتقد أن   بين الشارح و 

وعلى ... ماله من العلم المغشوش المدلس بالش بهات الذي يكون الجهل خيرا  منه بمراتب هو العلم

احتمال كون يحسب من الحساب فالمعنى أن ه ال يعد  ما ينكره علما  وال يدخله تحت الحساب 

)واالعتبار بل ينكره كسائر ما أنكره
9
). 

: ية األخرى القائمة على االختالف في الحركات ما ذكرها الخوئي قالومن الفروق اللغو

الفرقة، وفي بعض النسخ بكسر الفاء وهو الطائفة من الناس والجمع فرق كسدرة وسدر، وفي ))

((بعضها بالضم وهو اسم من فارقته مفارقته وفراقا  
  (  ) 

الحشاش، بضم الحاء وتشديد : ))، وقال

د للنار، ويروي حشاش بالكسر والتخفيف وهو ما يحش به وتشديد الشين جمع حاش وهو موق

((النار أي يوقد
  (  ) 

((التيه بالفتح الحيرة وبالكسر المفازة التي يتاه فيها: ))وقال
  (  ) 

: وقال

إطراقي، أما بكسر الهمزة من اطرق إطراقا أي أرخى عينيه إلى األرض، أو يفتحها جمع ))

 بمعنى القوة، أو بالفتح وهو الضرب بالمطرقة، وقيل جمع طرقة بالفتح أي طرق بالكسر 

((هذا طرقته أي صنعته واألول أظهر وأضبط: صنائع الكالم، يقال
  (1 )

الوداع بفتح : ))وقال. 

الواو اسم من ودعته توديعا  وهو أن تشيعه عند سفره أما الوداع بالكسر فهو اسم من أودعته 

                                                           

(
 
 3 9/2منهاج البراعة( 
 (2 )

 .  (22)ص ( 2 )نهج البالغة الخطبة  
 (9 )

 .،322-322، ص2لسان العرب البن منظور، مج و93 /  9العين للخليل، ج:ينظر  

(
9
 9/222منهاج البراعة :ينظر( 
 (5 )

 . 5  ، ص3منهاج البراعة ، مج 
 (2 )

 .  5 ، ص3المصدر نفسه ، مج 
 (2 )

 . 22 - 2 ، ص3المصدر نفسه، مج 
 (3 )

 .   ، ص3، مجمنهاج البراعة 



لفروق اللغوية في منهاج ا                                                         

                         البالغةشرح نهج  البراعة في

 

 
2 1 

 ثالثال  الفصل

((موادعة أي صالحته
  (2 ) 

العشوة، بتثليث األول ركوب المر على غير بيان ووضوح، : ))وقال

((وبالفتح فقط الظلمة
  (1 ) 

       الجدد محركة ما أشرق من الرمل واألرض ))ومنه أيضا  

((الغليظة المستوية وبالضم جمع جد ة كغرف وغرفة وهو الطريق
  (  ) 

النعمة في بعض : ))وقال

غضارة العيش، وفي بعضها بالكسر وهي الخفض والدعة بعض النسخ بفتح النون وهي 

((والمال
  (  ) 

البقاع كجبال جمع بقعة بالضم والفتح وهي القطعة من األرض على غير ))وقال 

((إلى جنبها    هيئة التي
  (  ) 

الذلل، بضمتين أيضا  جمع ذلول بالفتح من الذ ل بالضم والكسر ))و 

((والكسر ضد الصعوبة
  (  ) 

. 

 :أن أشير إلى بعض األمور التي الحظتها عند عرض هذه الفروق وهي  ومن المفيد

 .أن فروقه اللغوية متنوعة متناثرة في طيات الشرح : األمر األول 

أنه لم يقتصر على ذكر فرق واحد لبعض األلفاظ ، بل قد يصل أحيانا   الى ذكر : األمر الثاني 

النبي والرسول واإلسالم واإليمان والعلم أكثر من فرق داللي، كما هو الحال في الفرق بين 

 .والمعرفة والحمد والمدح 

 .أغلب الفروق التي ذكرها الشارح هي موضع اتفاق بين اللغويين : األمر الثالث 

 بعض الفروق الداللية يكتنفها طابع المنطق والقواعد العقلية واعتماد         : األمر الرابع 

 .المعيار األكثر استعماال   لدى الشارح العموم والخصوص في توضيحها وهو

                                                           
 (  )

 .    ، ص3المصدر نفسه، مج 
 (2 )

 . 92 ، ص3منهاج البراعة، مج 
 (9 )

 . 32 ، ص3المصدر نفسه، مج 
 (9 )

 . 3  ، ص  المصدر نفسه، مج 
 (5 )

 . 238، ص  المصدر نفسه ، مج 
 (2 )

 .  23، ص  المصدر نفسه، مج 
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في شرح  منهاج البراعة في   فبعد جولة فسيحة, الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات          

  :هذا عرٌض لملخص ما جاء في هذه الرسالة نهج البالغة

اإلمام وكالم  تقسيمه لخطب  ضوء الكتاب  فيعرض مادة كان منهج الخوئي مميزاً في  ( 1

بعد - منهاج  البراعةوقد سلك شّراح  إذ قسمها على اللغة واإلعراب والمعنى (عليه السالم)علي 

  . مادة الكتاب هذا التقسيم في شرح-أن جّف  قلم الشارح 

نزعته كان للموروث المعرفي والمنطقي واألصولي أثراً في مباحثه الداللية في ضوء ( 2

ألن المتبادر من اللفظ عند سماعه ليس إال ذات ,المراد من األلفاظ  التحليلية والغوص في تحديد

فضالً عن ما تميز به الشارح من الدقة واألمانة في نقل . وحدة اللفظ والمعنى المعنى ال هي مع

 ي مؤلفهالمعلومة واالستدراك على بعض األمور وتوضيحها وذكر اسم المصدر الذي يعتمده ف

 .فقد كان أصولياً خاض في مسائل لغوية

لم يغفل الشارح إبراز داللة النص العلوي من خالل ما يشبهها من نصوص في صدارتها ( 3

من  لمسناهمأثور األقوال و هذا ما ون الكريم و الحديث النبوي الشريف فضالً عن الشعر آالقر

استمد , فهو نهج الفصاحة ( عليه السالم )  و هو ليس بالكثير على أمير المؤمنين, خالل الشرح 

صلى ) وهو الذي استقى معرفته من منهل النبوة فوصفه النبي األعظم , القرآن الكريم ن فكره م

 (( .أنا مدينة العلم و علي بابها :))  بقوله (هللا عليه وآله و سلم

 كالمه فوق كالم  وأصبح( عليه السالم)طالب  أبيومن هذين الرافدين الخصبين صيغ علي بن 

 .المخلوقين ودون كالم الخالق 

يتفق  معهم في بعض كان الشارح منصفاً  بعض الشراح معارضاً بعضهم األخر فنراه (4

اعتداد الخوئي  ه منلمسنا فضالً عن ما  منتقداً ومناقشاً  عليهم في مسائل أخرويرد   المسائل

 .بنفسه من خالل وصفه لبعض شروح النهج قبله
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, االستعمالأهمية السياق و أكد عليه بوصفه يحدد القيم الداللية لأللفاظ في  إلىالتفت الخوئي ( 5

الحقيقي أو المجازي و يحدد أن  االستعمالمستعملة  اللفظة كانت إنالذي يحدد  وفالسياق ه

 .الكلمة من األلفاظ المشتركة أو األلفاظ المترادفة و يحدد زمان اللفظة و مكانها كانت 

االستعمال في مسألة  إلىالشارح أن دالالت األلفاظ عرضة للتطور و التغير و أشار  يرى( 6

تطور الداللة و تغيرها ليس من ناحية الوضع األول و إنما من ناحية  و أثره في الحقيقة والمجاز

يها االستعمال و الحاجة التي تؤدي إلى التوسع في معاني اللغة و نقلها إلى معاني جديدة تمل

ظروف تغير المجتمع و تطوره أخذاً  بالواقع اللغوي دليالً له في تطّو ر الدرس الداللي معتمداً 

فضالً عن ذلك و جد البحث إشارة الشارح إلى . في بيان معاني األلفاظ بالرجوع إلى أهل اللغة 

في النهج  النمو اللغوي وأحد أنماطه  و هو المعرب مشيراً إلى أعجمية بعض األلفاظ الواردة

مبيناً قدرة  متتبعاً علماء اللغة متسماً بالدقة واألمانة في نقل امعلومةوالتي  اتفق القول بأعجميتها 

 .العربية على التأثير والتأثر و االقتراض 

كقوله بأن  وقراءته بما يخدم عقيدته في توجيه  نص اإلمام  إلمامياكان لمذهبه الشيعي (7

 .العترة أفضل من القرآن

بين البحث ما وعلى مستوى العالقات الداللية اللغوية كالمشترك والتضاد والترادف  (8

و وجدنا الشارح من المعنى من خالل شرح منهاج البراعة  احتمالللمشترك اللفظي من دور في 

المؤيدين لوقوع المشترك اللفظي و من القائلين بأهمية القرينة في استعمال المشترك في كل 

ي بعضها مرجحاً المعنى األنسب حسب السياق و ما للمشترك اللفظي من دور في معانيه أو ف

بوقوع التضاد في اللغة العربية  القائلينمن اللغة وإثراء الداللة  ووجد البحث أن الشارح الخوئي 

كاشفاً عن األلفاظ  ,وهو مذهب سائر األصوليين معالجاً هذه الظاهرة ضمن المشترك اللفظي

بوقوع قائلين أن الشارح  من ال التي تحمل داللة التضاد بالتصريح و التلويح وبينت  الدراسة

ما  عنفي مفهوم الترادف ليدخل فيه ما وقع في لغتين فضالً ونراه يتوسع  ,في اللغةالترادف 

عمالها في نهج البالغة وأن األسباب الحقيقية التي أدت إلى است, ترادف من ألفاظ في لغة واحدة

 .القرائن السياقية الحالية إحدىوهذه ,   هو تعدد القبائل
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ليس على أساس ( ع)روق اللغوية بين األلفاظ في كالم اإلمام علي الفالتفت الشارح إلى ( 9

ن لكل لفظة أل ؛النابع من فهم اللفظة االستعمالاأللفاظ وإنما على أساس استعمالها ورود هذه 

اللغوي الخاص وقد كانت الفروق بين األلفاظ هي الجانب األبرز للشرح فضال عن   استعمالها

تغير المعنى  إلى بروز جوانب أخر منها الجانب الصوتي وما يحمله من خاصية  مؤثرة تؤدي

وقد بحث الشارح هذه الفروق من جهات مختلفة مع اعتماده في المقارنة بين األلفاظ على المعنى 

انه لبعض الفروق من حيث الجهة التي تستعمل فيها الكلمات أو مايؤول إليه اللغوي فقط وبي

 .التي اعتمدها الشارح  االعتباراتالمعنيان وغيره من 

 

أكد الخوئي قصديه  العالقة  بين الدال والمدلول وذلك عن طريق القول باألصل العام للفظة (11

إطالقه وان الكلمة هي أساس الوحدة الداللية مؤكداَ أن المعنى الحقيقي هو الظاهر من اللفظ عند 

ومنها تنشأ الوحدات الداللية األخرى مما يجعل اللغة تحقق وظيفتها اإلبالغية وهي الفهم 

 .فضالً عن قوله بتوقيفية اللغات وتوظيفيتها والتأثير 

 

" النحوشرح العوامل في ","إحقاق الحق في شرح المشتق"بث فيها آراءه  منها له مؤلفات (11

" شرح كتاب القضاء والشهادات من الدروس","تحفة الصائمين في شرح األدعية الثالثين",

 .وغيرها" منهاج البراعة في شرح نهج البالغة",

وأخيرا أتمنى إن أكون قد وفقت في اختيار الموضوع كما أتمنى أن                                 

 .     وهللا ولي التوفيق......,يكون البحث قد حوى الفائدة المرجوة 
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 القرآن الكريم 

 4811لعبيدي ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، ارشيد . ث ونصوص في فقه اللغة ، دأبحا  :

134 . 

 مشرف بن أحمد الزهراني. د, أثر الدالالت اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور ,

 .1008, الطبعة األولى, مؤسسة الريان

 عبد القادر . د, أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من آيات القرآن التشـريعية

وزارة األوقاف والشؤون الدينية إحياء التراث ,ط األولى,عبد الرحمن السعدي

 .     م4811, هـ4104اإلسالمي

 عباس علي حسين الفحام،. في الشكل والمضمون، د األثر القرآني في نهج البالغة دراسة 

 .م1044هـ، 4131، 4مكتبة الروضة الحيدرية، ط

  4ط,غازي مختار طليمات.د,أحمد بن فارس اللغوي دراسة في آراءه اللغوية والنحوية 

 .م4888

  ي يمحمد مح: أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، تحقيق وضبط وشرح : أدب الكاتب

 .4813، مطبعة السعادة ، مصر ،  1الحميد ، ط الدين عبد

  (هـ،831ت )لزمخشـري  اأساس البالغة أبو  القاسم جار هللا 

 .4/1004ط,  بيروت، لبنان-دار إحياء التَّراث 

  ح وتحقيق فرغلي سيد عرباوي ، شر( هـ  111) أسباب حدوث الحروف ، تأليف ابن سينا

                                                                  ,  1044،  4العلمية ، ط الكتب دار

  دار , علي جمعة محمد. تقديم د, أسعد عبد الغني الكفراوي. د األصولييناالستدالل عند

 .م1001/ هـ4113, مصر, السالم
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 أحمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابلس، . أُسس علم اللغة، ماريو باي ، ترجمة د

4873.     

  دار ومكتبة ,4طحامد ناصر الظالمي .د ,البياني العربي ابن أبي الحديد نموذجا  أصول الفكر

  .1043,البصائر بيروت لبنان

  ،(.ط.د)، (ت.د)أصول الفقه للعالمة محمد رضا المظفر، نشـر دار التغيير  

 التعارف دار , 8ط,اإلمام السيد محسن األمين حققه وعلق عليه حسن األمين,أعيان الشيعة

 .م4110-1000,

 ،دار ، , محمد نور الدين المنجدبين النظرية والتطبيق  االشتراك اللفظي في القرآن الكريم

 .4881دمشق، ، الفكر 

 تحقيق عبد السالم محمد , (هـ 314ت), ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد االشتقاق

 .(ت.د),الطبعة الثالثة ,هارون، الخانجي، القاهرة 

  تمام حسان الهيئة المصرية . دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب د,األصول

العامة 1004، 4األصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم المؤسسة الدولية، ط

 .م4811بغداد . للكتاب دار الشؤون الثقافية

  ل إبراهيم ط، األضداد البن االنباري محمد بن قاسم االنباري، تحقيق محمد أبو أفض

 .، الكويت4811

  ،تحقيق ( 384ت )األضداد في كالم العرب ألبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي

 .4881، 1ط/ ة حسنزع

  

 م 4871، 4محمد حسن آل ياسين، ، مطبعة المعارف، بغداد، ط. األضداد في اللغة، د. 

 مطابع اليقظة، المجلس الوطني  -نايف خرما. أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة د

 .م4878/ هـ4381للثقافة والفنون، الكويت 

 خير الدين الزركلي,ألشهر الرجال والنساء من العرب والمتعربين والمستشرقين ,األعالم ,

 .1001,بيروت-دار العلم للمالين لبنان, 48ط
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 1008، 4ط .لبنان. نسيم عون، دار الفارابي. األلسنية، محاضرات في علم الداللة، د. 

  فتح : ، تحقيق ( هـ 311ت)  ، علي بن عيسى الّرماني  المتقاربة المعنىاأللفاظ المترادفة

 م4817-هـ 4107، دار الوفاء ، 4هللا صالح المصري ، ط

  ،4874اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القز ويني، دار الكتاب اللبناني، بيروت. 

  مكتبة النهضة، ( هـ 381ت)بن القاسم القالي البغدادي البارع في اللغة ألبي علي إسماعيل

 .بغداد

  مشكور كاظم العوادي. أسلوبية في ضوء اللسانيات دالبحث الداللي عند ابن سينا دراسة ,

  .م 3002لبنان -بيروت,مؤسسة البالغ  ,  1ط

  دار المحجة البيضاء,البحث اللغوي عند عالم سبيط النيلي، عبد الحسين موسى وادي. 

 .1044-4ط,

 بن     حسين لغوية واالصطالحية ، الشيخ يحيى بهجة الخاطر ونزهة الناظر في الفروق ال

بن عشيرة البحراني ، القرن العاشر الهجري ، تح السيد امير رضا عسكري زاده ، مؤسسة 

 .( ط .د) ، ( ت .د) التاريخ العربي ، 

 مكتبة 7د السالم محمد هارون، طالبيان والتبيين ألبي عثمان بن بحر الجاحظ، تحقيق عب ،

 .م4881-هـ4141الخانجي للطباعة والنشـر والتوزيع، القاهرة، 

  (ط,د)م  4881,دار الفكر ,علي شيري ,تح, تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 

 مكتبة ,مجموعة تراجم أعالم أكثرهم مغمورون,السيد أحمد الحسني,تراجم الرجال

 .م4141,قم ,المرعشي

 يات الداللة اإليحائية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة ، سورة التوبة تجل

 .   1044األردن ،  –أنموذجا   ، فخرية غريب قادر ، عالم الكتب الحديث ، أربد 

  هالل العسكري دراسة في البنية الداللية لمعجم  ألبيالتحليل الداللي في الفروق في اللغة

 .1004، 4ط ,مصر -دار الهدى ،سبمحي الدين مح. العربية د

 حسام البهنساوي، ، مكتبة الثقافة الدينية ، . التَّراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث، د

 .1001, 4طالقاهرة ، 
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 عبد هللا الجبوري مطبعة . د: تحقيق, (هـ317ت )لعبد هللا بن جعفر : تصحيح الفصيح

 .م4878 -هـ4388, اإلرشاد بغداد

 شـركة عكاظ للنشـر , 4ط, السيد احمد عبد الغفار, التصور اللغوي عند األصوليين

 (.م4811),( هـ4104), والتوزيع

 محمد حسين علي الصغير، . تطور البحث الداللي، دراسة تطبيقيه في القرآن الكريم، د

 ( .1)نية في جامعة الكوفة، موسوعة الدراسات القرآنية أستاذ الدراسات القرآ

 عودة . التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم دراسة داللية مقارنة، د

 .4818الزرقاء-األردن , دار المنار ، 4خليل أبو عودة، ط

 الدكتور إبراهيم السامرائي، معهد البحوث والدراسات العربية : التطور اللغوي التاريخي

 .م4811القاهرة ,دار الرائد للطباعة والنشر  ، 4ط

 محمد شندول، عالم الكتب الحديثة، قرطاج، . التطور اللغوي في العربية الحديثة د

 .1041,  4ط,تونس

 م 1040الطبعة األولى , التراث العربي دار إحياء, التعريفات للشـريف الجرجاني. 

 4810، 4التَّفسير الكبير المعروف بمفاتيح الغيب، دار الفكر، ط. 

  صححه واشرف علية فضيلة ( 4814ت )تفسير الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي

هـ 4147 .لبنان-، ، منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات بيروت, الشيخ االعلمي

 .م4887ـ

 خالد خليل . ر الداللي في الدرس اللساني العربي الحديث األصول واالتجاهات دالتفكي 

 .م 1041, الطبعة األولى, هويدي الدار العربية للعلوم ناشـرون

 حققه وقدم له عبد السالم محمد هارون   , (هـ370ت )أبو منصور , تهذيب اللغة لألزهري

 (.ط. د), (ط. ت), نشـردار الصادق للطباعة وال, راجعه محمد علي النجار

 ( . ت .د)، ( ط.د)فاضل السامرائي ، . الجملة العربية والمعنى د 

  السيد احمد الهاشمي دار الكتب العلمية , جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع ,

 .م1004بيروت 
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 مكتبة ,الجياشيظافر عبيس عناد ,جهود حبيب هللا الخوئي النحوية في شرح نهج البالغة

 .م1044-ـه4131,النجف األشرف,الروضة الحيدرية

 

 سعيدي لتقية بنت محمد بن راشد العبري  الحقول الداللية في شعر السيد هالل بن بدر البو

                             .                                                                                بيروت 1041 4مؤسسة االنتشار العربي ط

 دار الهدى للطباعة والنشـر، 4الخصائص ألبن جني، تحقيق محمد علي النجار، ط ،

 (.ت.د)بيروت، لبنان، 

  محمد المبارك ، مطبعة نهضة. د,خصائص العربية ومنهجها األصيل في التجديد والتوليد 

 .4810مصر ، 

 4873، 8ط,لبنان-بيروت -صبحي الصالح، . دراسات في فقه اللغة، د. 

  مصر, الدار الجامعية للطباعة, طاهر سلمان حمودة. د: األصولييندراسة المعنى عند ,

 .م4813

 دار صفاء للنشـر والتوزيع,م الزيادي كند عبد القاهر الجرجاني، تراث حاالدرس الداللي ع ، 

 / .هـ1044-4131

 بغداد ,تطوير تدريس اللغة العربيةمعهد ,الدكتور نعمة رحيم العزاوي:دروس في فقه اللغة, 

 .م4813

 مكتبة  3ط، محمود محمد شاكر:تحقيقعبد القاهر الجرجاني، :  دالئل اإلعجاز

 .م4818-هـ4140,القاهرة,الخانجي

 1001 ,مكتبة االنجلو المصرية, إبراهيم أنيس, داللة  األلفاظ. 

  بيروت  4عواطف كنوش،  دار السياب للطباعة و النشر ط. د ناللغوييالداللة السياقية عند

 .1007,لبنان

 الطبعة , دار الشؤون الثقافية, حامد كاظم عباس. الداللة القرآنية عند الشـريف المرتضى د

 .1001, األولى
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  الشـيخ شبر الفقيه. د( الميزان أنموذجا  )الداللة القرآنية في فكر محمد حسين الطباطبائي\ ,

 .م 1001, 4ط, هادي بيروتدار ال

 4811القاهرة , كمال بشـر. ترجمة د, أو لمان ستيفن:دور الكلمة في اللغة. 

 4الرسالة التامة في فروق اللغة العامة للشيخ محمد جعفر الشيخ إبراهيم الكرباسي، ط ،

1008 . 

 4شرح مفردات نهج البالغة للسيد جعفر السيد باقر الحسيني ، مؤسسة بوستن كتاب ، ط  ،

  .هـ4134

 دار الحبيب ,1هـ ط178كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم ت :للبحراني شرح نهج البالغة–

 .هـ4130قم 

 دار الكتب العلمية، ( هـ188ت)، ابن أبي الحديد المدائني : شرح نهج البالغة للمعتزلي

 .م 4881 سنة  ،4لبنان، ط-بيروت

  ت )أ بو الحسن  احمد بن فارس : كالمهاالصاحبي فِي علوم اللغة وسنن العرب فِي

 (ط.د),4813لبنان-بيروت,.تح  وتقديم مصطفى  الشويمي( هـ388

  الصحاح للجوهري في اللغة والعلوم والمصطلحات العلمية والفنية للمجاميع والجامعات

دار ,نديم مرعشلي وإسامة مرعشلي ,العربية تقديم عبد هللا العاليلي إعداد وتصنيف 

 .م4871,  4بيروت ط, لعربية الحضارة ا

  تقديم سماحة اإلمام محمد باقر الصدر ، ( ع)الصحيفة السجادية الكاملة لإلمام زين العابدين

 .النجف األشراف  -لبنان–م بيروت 1041-هـ  4133,  4طمنشورات مشهد اإلمام ،

 4818محمود سليمان ياقوت، . ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية، د. 

 1044، 1علل الشرائع للشيخ أبي جعفر الصدوق، دار العلوم، ط . 

 (ط.د),  1001, كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر  . علم األصوات، د                

 1041,بيروت لبنان-عالم الكتب 4محمد  عيسى ط إنعام علم الداللة   

 4818,بغداد العراق   المركزيةمطبعة العمال ,ترجمة مجيد الماشطة,بالمر:علم الداللة    

  دمشق-دار طالس,4881ط,منذر عياشي:ترجمة,بير غيرو:علم الداللة  .     
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  4870,محمود فهمي حجازي مصر,علم الداللة.             

  منشورات االختالف جامعة , 4ط, نور الهدى لوشن. د( دراسة وتطبيق)علم الداللة

 .م4888, ليبيا -بنغازي, قاريونس

 عالم الكتب الحديثة. األستاذ الدكتور هادي نهر, علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ,

 .1044الطبعة الثانية 

  فريد عوض حيدر ، مطبعة النهضة المصرية ، . د،علم الّداللة دراسة نظرية وتطبيقية

 .     4888القاهرة ، 

 دار , فايز الداية. د, نقدية, تأصيلية, دراسة تاريخيه, علم الداللة العربي النظرية والتطبيق

 .م4881, , 1:ط, لبنان,بيروت ,الفكر

  م،4811مجيد الماشطة، دار الشؤون الثقافية بغداد، : جون الينزعلم الداللة السلوكي 

 محي الّدين محسَّب، دار الكتاب . علم الّداللة عند العرب فخر الّدين الّرازي نموذجا  د

 ،1001، 4الجديد، ط

 4831، 4طأزمنة للنشر والتوزيع عبد القادر عبد الجليل، . علم الصرف الصوتي، د. 

 عبد القادر عبد الجليل ، دار صفاء . علم اللسانيات الحديثة ، التحكم وقواعد البيانات ، د

 .  1001،  4للنشر والتوزيع ، عمان ، ط

 جامعة بغداد , البحث العلميوزارة التعليم العالي و, حاتم صالح الضامن. علم اللغة تأليف د

 : (ط.د),(ت.د)

 عاطف مذكور ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة . علم اللغة بين التراث والمعاصرة ، د

 ،4817. 

 م 4811،  1علم اللغة بين القديم والحديث عبد الغفار حامد هالل ، مطبعة الجبالوي ، ط. 

 الدكتور يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النص دفردينان دي سوسير، ترجمة  علم اللغة العام .

 .م4818مالك يوسف المطلبي، دار أفاق عربية، بغداد، 

 م4887, 1ط,دارالفكر العربي,محمود السعران.د,علم اللغة مقدمة للقارئ العربي. 
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  محي الدين ديب، المؤسسة . محمد أحمد قاسم، د. د( البديع والبيان والمعاني)علوم البالغة

  .1001. لبنان ط -كتاب طرابلسالحديثة لل

  مهدي . تحقيق د( هـ 478) العين ألبي عبد الرحمان  الخليل بن احمد الفراهيدي

 .4811,دار الرشيد للنشر ,إبراهيم السامرائي  . ألمخزومي د

 البصائر بيروتحسين عودة هاشم، دار مكتبة . الفروق الداللية في األسلوب القرآني د- 

 .1043، 4لبنان، ط

  ، لبنان  , دار اآلفاق الجديدة بيروت 4ط ( ه 101ت )الفروق في اللغة ألبي هالل العسكري

4873. 

  ،فروق اللغات لنور الدين بن نعمة هللا الجزائري تحقيق محمد رضوان الداية، مكتبة الرشيد

 .،1003، 4ط

 نشورات الدار العربية، م, األزهر الزناد. فصول في الداللة ما بين المعجم والنحو، د

 .1040-هـ 4134، 4، ط .االختالف

 ليبيا -بنغازي  , 1دار شموع الثقافة ط, علي حسين مزبان. فصول في علم الداللة د

 .م1008

 4113، 4طلبنان،-بيروتمحمد علي عبد الكريم الرديني، . فصول في علم اللغة العام، د 

 .م1001-هـ 

  4888مصر, الخانجي القاهرة  مكتبة,  1ط(رمضان عبد التواب)فصول في فقه العربية. 

  دار و مكتبة البصائر , خالد نعيم الشناوي . د, فقه اللغات العروبية و خصائص العربية ,

 م1043, 4ط

  1007 4ط,دار األفاق العربية ,حاتم صالح الضامن .د, فقه اللغة . 

 ،4811، 1علي عبد الواحد وافي ط. د ..فقه اللغة 

  ،أميل بديع يعقوبفقه اللغة العربية وخصائصها  

 4811، 4، ط. 

  م4811محمد المبارك، دار الفكر، بيروت، . فقه اللغة وخصائص العربية . 
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 فقه اللغة وسـر العربية للثعالبي تحقيق فائز محمد، دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

 4817,وزارة التَّعليم العالي,كاصد ياسر الزيدي، جامعة الموصل . فقه اللغة العربية د 

 سيد رضوان علي . فوائد فِي مشكل القرآن لعز الّدين عبد العزيز بن عبد السالم تحقيق د

 .م1001-هـ4118.الندوي، دار ومكتبة الهالل بيروت

  

 1001، 1، طدار الشروق،  ,في ظالل القرآن سيد قطب. 

 دار طالس للدراسات والترجمة   -غازي مختار طليمات الطبعة الثالثة. في علم اللغة د

  .1007 .والنشر

 4818، 3في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة االنجلو أ لمصرية، ط. 

 1001، 4، ط .المغرب -في المعنى مباحث داللية معرفية، صابر الحباشة الدار البيضاء. 

  دار أحياء , إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي , قاموس المحيط للفيروز أبادي

 .م 1003,  1ط,لبنان  , بيروت ,التراث العربي 

 بيروت  -منشورات االختالف ,قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية ألحمد المتوكل– 

 .م 1043-هـ 4131، 4، طلبنان،

 م 4870, 4ط,مكتبة األنجلو المصرية  ,دعبد النعيم محمد حسنين,قواعد اللغة الفارسية. 

  3ط .القاهرة ,مكتبة الخنجي , ,السالم محمد هارونتح وشرح عبد , سيبويه , الكتاب 

 .م4811=هـ  4101,

  للزمخشري، ( ه831ت) الكشاف  عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل

 .                        (ت.د)4ط لبنان-دار إحياء التراث، بيروت

 القرن الثاني عشر ت في )محمد علي الفاروقي,التهانوي:كشاف اصطالحات الفنون

 (.ط,د),(ت,د),دار صادر, (الهجري

 4حسن ظاظا، دار النهضة العربية بيروت، ط. كالم العرب من قضايا اللغة العربية، د 

4871. 
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 بيروت -مؤسسة الرسالة. الكلمات اإلسالمية في الحقل القرآني تأليف عبد العال سالم مكرم-

 .4881-4ط

  (.ه4114.)مطبعة بوالق, 1ط( م 4081ت )الكليات ألبي البقاء العكبري 

 (. ط. د), عبد هللا علي الكبير وآخرون طبعة دار المعارف, تحقيق,لسان العرب البن منظور

 (.ت.د)

 عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة االنجلو: اللغة، ج، فندريس، تعريب 

 ..م 4880المصرية، القاهرة، 

 4881 ,عالم الكتب، مصر تمام حسان،. اللغة بين المعيارية والوصفية، د . 

 يوئيل يوسف . د, عباس صادق الوهاب. ترجمة د, اللغة والمعنى والسياق، جون الينز

 .م4817,بغداد,دار الشؤون الثقافية,4ط, عزيز

 دار الكتب , 4ط( هـ171ت)أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشـيرازي , الَلمع في أصول الفقه

 .م4818بيروت , العلمية

 عبده الراجحي، الطبعة األولى، مكتبة المعارف . اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د

 .4888 .للنشـر والتوزيع

 1044، 4لبنان، ط-مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، بيروت. 

  محمد حسين الصغير، دار الشؤون . د( خصائصه الفنية وبالغته العربية)مجاز القرآن

 .4881، 4بغداد، طالثقافية العامة، 

  طه جابر فياض العلواني . د, تح, (101ت )المحصول في علم أصول الفقه للرازي

 .م4878الرياض 

 مختصر المعاني لسعد الدين التفتا زاني الطبعة األولى مؤسسة التاريخ العربي . 

 هـ4141,قم,مكتبة المرعشي العامة, 4ط,تح محمد الحائري,التبريزي,مرآة الكتب. 

 بيروت -دار األضواء,السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب,ج البالغة وأسانيدهمصادر نه–

 .م4818-4108لبنان 

 4883,بيروت, 4ط,عمر كحالة,تراجم مصنفي الكتب العربية, ؤلفينلم ا معجم.                                                            
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  دار الفكر ( هـ181ت )إسماعيل األندلسي أبو الحسن علي بن )المخصص البن سيده

 .م4871 -هـ4381بيروت 

 رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي. المدخل إلى علم اللغة ومنهج البحث اللغوي، د– 

 .4811،  4مطبعة المدني ، مصر ، القاهرة ، ط

 4884أحمد محمد قدور جامعة حلب . المدخل إلى فقه اللغة العربية، د. 

 4148نجوى صالح الجواد، الدراسات العربية اإلسالمية . لبالغة، دالمرأة في نهج ا- 

 .4ط-4888

  شـرح وتعليق محمد أبو ( هـ844)المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعالمة السيوطي

، 1044-هـ4131لبنان ( صيدا، بيروت)الفضل إبراهيم وآخرون، المكتبة العصرية 

 (.ط.د)

 يق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب بيروت، معاني القرآن وأعرابه للزجاج، تحق

 .م4811-هـ4101

  محمد حميد وآخرون: تح( هـ131ت )المعتمد في أصول الفقه أبو الحسين محمد بن علي ,

 .م  4818دمشق 

 م4818, 4ط,بيروت,دار العلم للماليين ,محمد التونجي.د.ت,المعجم الذهبي. 

 مركز البحوث والدراسات اإلسالمية , ألعبيديرشيد عبد الرحمن . د. أ, معجم الصوتيات

 .م1007, الطبعة األولى (.11)سلسة الدراسات اإلسالمية المعاصرة 

  م مكتبة مصر4811, 1ط , حسين نصار . د,تأليف ,المعجم العربي نشأته وتطوره. 

 مطابع  دار  1ط,مجمع اللغة العربية, وآخرون أنيس إبراهيم .د ,المعجم الوسيط

 .4873،4871,المعارف

  المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم ألبي منصور الجواليقي بتحقيق أحمد

 .4871،1ط-محمد شاكر

 4المعنى مقاربات في اللغة العربية لمجموعة من المؤلفين منشورات االختالف ط ،

 .م1040هـ4134
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 نشورات معهد م, محمد غاليم. د, مبادئ لتأصيل البحث الداللي العربي, المعنى والتوافق

 . 4888, الرباط, الدراسات واألبحاث

 علي بوملحم. معيار العلم في فن المنطق ألبي حامد الغزالي قدم له وعلق عليه وشـرحه د ,

 .م4883دار ومكتبة الهالل الطبعة األولى 

 1040, دار األميرة الطبعة األولى, مفردات ألفاظ القرآن للعالمة الراغب األصفهاني. 

 م4874, 1ط, غة البن فارس تحقيق عبد السالم محمد هارون مقاييس الل. 

  1003 1إبراهيم أنيس، مكتبة االنجلو المصرية ط. سرار العربية دأمن.  

 4871تمام حسان، دار الثقافة، مصر .مناهج البحث في اللغة، د. 

  من تجارب األصوليين في المجاالت اللغوية السيد محمد تقي الحكيم المؤسسة الدولية

 .,م1001-هـ4113, 4للدراسات والنشر ط

 الهيئة  1من جماليات التصوير في القرآن الكريم ، تأليف محمد قطب عبد العال ، ط ،

 . 1001المصرية العامة للكتاب ، 

 مع تعليقات آية هللا المحقق السيد محمد ,(قدس سـره)للشـيخ محمد رضا المظفر : المنطق

 .م1041, الطبعة األولى, دار العلوم, (قدس سره)رضا الحسيني الشـيرازي 

 عادل فاخوري دار الطليعة بيروت . د, منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث. 

 منهاج البراعة في شـرح نهج البالغة تأليف العالمة الميرزا حبيب هللا الهاشمي الخوئي ,

المظفر الثقافية مؤسسة , دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان, ضبط وتحقيق علي عاشور

 .ج11.م1001 -هـ4118 -الطبعة األولى (النجف االشـرف)

  (هـ 873ت )قطب الدين سعيد بن هبة هللا الراوندي , منهاج البراعة في شرح نهج البالغة 

 .هـ4101قم  -مكتبة المرعشي النجفي,تح السيد عبد اللطيف الكوهكمري 

 علي زوين، دار الشؤون الثقافية . ديث، دمنهج البحث اللغوي، بين التراث وعلم اللغة الح

 .      م4811العامة، بغداد 
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  صححه ( 4814)الميزان في تفسير القرآن ، تأليف العالمة السيد محمد حسين الطبطبائي ،

وأشرف عليه ، فضيلة الشيخ األعلمي ، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 

 .م4887 – 4147لبنان ، 

   م1001, القاهرة, دارغريب للطباعة والنشر,4ط,أحمد كشك.د,والسياق الصوتيالنحو 

  النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي لفان دايك، ترجمة عبد

 .بيروت، لبنان -، افريقيا الشرق1000القادر قنيني، ط

 بية بيروتالسيد يعقوب بكر ، دار الفقه العر. نصوص في فقه اللغة العربية د. 

  وهو مجموعة ما أختاره الشريف الرضي الموسوي من كالم أمير المؤمنين ,نهج البالغة

مؤسسة الرافد ,الشيخ قيس بهجت العطار, ضبط وتحقيق,( ع)علي بن أبي طالب 

 .1040أيران ,4بوعات ط.للمط

  د حسن أبو تح وتقديم محم( م4018ت )الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز  للدامغاني

 .م 1040,لجنة أحياء التراث , القاهرة, العزم الزقيتي

 1001،  4علي حسن مزبان ، دار شموع الثقافية ، ط. الوجيز في علم الداللة ، د. 

 

 

 الرسائل و األطاريح

 

  أمل محمد ( أطروحة دكتوراه ) آيات الُملك والمالئكة في القرآن الكريم ، دراسة لغوية ،

 .  1001جامعة البصرة ،  –عبد الكريم ، كلية اآلداب 

بصرة جامعة ال , اآلدابكلية ,هادي شندوخ,األثر الداللي للقراّن الكريم في نهج البالغة 

1001.  

 

 جابر ,للسيد محمد حسين فضل هللا دكتوراة (القرآنمن وحي )البحث الداللي في تفسير

 كلية التربية,جامعة البصرة , 1007,محيسن عليوي
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  ،قاسم كتاب عطا هللا كلية اآلداب، (: أطروحة دكتوراه)داللة السياق في القصص القرآني

 . 1001جامعة بغداد، 

 

 بصرة كلية ,1043,دكتوراة""صالحرضاته حسين "من المباحث اللغوية في شروح الفصيح

 التربية للعلوم اإلنسانية

 

  ،المباحث الداللية في شرح نهج البالغة للكيدري، يوسف عبد القادر عبد سلوم الحسيني

 . 1043الجامعة المستنصرية، رسالة ماجستير، / كلية اآلداب

 

 ة تقدمت بها المباحث الداللية في شـروح نهج البالغة المطبوعة، دراسة موازنة أطروح

 .1008جنان ناظم حميد، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 

 

 

  ت )المباحث اللغوية في منهاج البراعة في شرح نهج البالغة لحبيب هللا الهاشمي الخوئي

  .1001,   بغداد اآلداب   ,دكتوراه اللغة العربية , مصطفى كاظم شغيدل ( هـ 4311

 

 

 محمدأحمد " 711-181"في التحليل النصي عندالصفدي المباحث اللغوية واألسلوبية

 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم األنسانية"ماجستير"محمود

 

 الجامعة اإلسالمية العالمية "دكتوراة"كل محمد باسل,المعرب والدخيل في اللغة العربية

 .1001,كلية اللغة العربية-باكستان-إسالم أباد
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 : والدوريات البحوث

 آداب –عبد الرحمن شهاب .د,المفهوم االصطالحي -االستعارة في البحث البالغي

 .  1044, 8ع ,المستنصرية

 4818, 41مج,مجلة المجمع العلمي العراقي,محمد تقي الحكيم,االشتراك والترادف. 

  3، ع 3حول طابع الكلمات المترادفة ، مجلة المورد ، العراق ، مج: تعقيب على  ،

 .م 4871

  عبد الهادي خضير الحطاب ، مجلة مجمع اللغة . األلفاظ وإيحاءاتها في شعر المتنبي ، ددقة

 . 11:  11، المجلد  1 – 4، الجزء  1007العربية ، 

  مجلة , شروق محسن .د.م,(ع)علي  لإلمامالصورة السمعية واإليقاعية في نهج البالغة

 م1041-العدد األول -البصرة أبحاث

 السنة الحادية  4عبد السالم المسدي ، األقالم ، العدد ( بحث ) رية في جدل الحداثة الشع ،

 .م 4811والعشرون ، 

  47مج,   40 - 4  ج  (بحث)دمشق ,مجلة مجمع اللغة العربية ,شفيق جبري ,المترادف   

4811. 

  م1044,العدد األول,31مج,مجلة المورد,علي زوين.د.أ,اللغوي  التأصيلالمعرب ومنهج. 

  لصبحي البستاني ، مجلة الفكر ( بحث ) الّداللة عند ابن فارس، في كتابه ألصاحبي مفهوم

 .4811العربي المعاصرة ، آذار ، 
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ABSTRACT 

 

This is aresearch in semantics about Manhaq Al-Bara’a fi Sharah 

Nahq Al-Balagha (Proficiency Approach to Interpreting Rhetoriecs 

Approach) By Habeeb Allah Al-hashimi Al-Khu’I (Died in 4231  

A.H.). 

Nahaq Al-Balagha is the one of the most important books in Arabic 

because of The beyond__description material  it contains. 

This is evident in the many studies that  are carried out about it that 

many fill Acomplete library. 

The researcher is interested in studying the ideology and 

interpretation of Al-Khu’I of Nahq Al-Balagha which is 

characterized by abundant semantic  

material. The research is limited to study the section about the 

sementec phenomena and relations in Nahaq Al-balagha as 

presented in Nahaq Al-Bara’a, starting from the smallest semantic 

unit i.e. the single words out of context and ending with identifying 

their meaning in the sentence, the context and the text Chapter one 

consists of two sections and studies the concept of meaning in 

Language and terminology for both the traditionalists and the 

modernizer, The linguistic growth and the semantic development. 

Chapter two studies homophone and opposition for both the 

traditionalists and The modernizers and in the book under study i.e 

nahj AL- bara’a. 

In section one of chapter three , the researcher studies synonymy in 

language and terminology and for both the traditionalists and the 

modernizers whereas section two studies synonymy in the book 

under study in section one of  

chapter four , the researcher studies the linguistic differences for the 

traditionalists and the modernizers and in the book under the study 

whereas section two deals with semantic differences in particles and 

diactrics .   

 

    

 


